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Apresentação 
 

Profª Cláudia Eliane Parreiras Marques Martinez* 
Prof. Julio Cesar Magalhães de Oliveira** 

Profª Sylvia Ewel Lenz*** 
 
 

 

O Primeiro Encontro dos Cursos de Especializações em História, da 

Universidade Estadual de Londrina, evento organizado conjuntamente com o 

Programa de Pós-Graduação em História Social e o curso de Graduação em História, 

reuniu trabalhos desenvolvidos nas perpectivas do Patrimônio, das Religiosidades e da 

História Social e Ensino de História.  As apresentações, agora em forma de artigo, 

demonstram a relevância das pesquisas desenvolvidas, bem como a pluralidade de 

abordagens. A diversidade de temas envolvendo questões relacionadas à memória, a 

tortura no Regime militar, a magia no mundo romano, o modernismo brasileiro, o 

papel do livro didático, as práticas culturais, a festa do divino pode ser encontrada nos 

textos que compõem este volume. 

A qualidade dos artigos apresentados pelo alunos das Especializações - 

Patrimônio e História; Religiões e Religiosidades, História Social e Ensino de História 

– atestam a importância dos respectivos cursos de latu sensu. Da mesma forma, 

reforça a viabilidade de eventos desta natureza ao possibilitar a convergência e 

mediação dos respectivos cursos que envolvem diferentes profissionais, professores e 

alunos da pós-graduação. 

 

 

 

 

 

                                                           
*
 Coordenadora do Curso de Especialização em Patrimônio e História. 

**
 Coordenador do Curso de Especialização em Religião e Religiosidades. 

***
 Coordenadora do Curso de Especialização em História Social e Ensino de História. 
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Textos, leituras, discursos e cultura popular na 
comunidade de Corinto do primeiro século 
 

Camila Karina Marcelo da Cruz1 
 

 

           

 

 

 

 

 

Os padrões fixos de moldes e modelos que durante muito tempo permearam a 

pesquisa histórica tornaram-se híbridos e fluídos, refletindo nas pesquisas e textos 

produzidos na atualidade a grandeza do campo teórico-metodológico existente nas 

ciências humanas. 

           Segundo Agnes Heller (1993) nos propõe: [...] A historicidade não é apenas 

alguma coisa que acontece conosco, uma mera propensão, na qual ‘nos metemos’ 

como quem veste uma roupa. Nós somos historicidade; somos tempo e espaço.” Esse 

pensamento demonstra o quão complexo é a tarefa da escrita histórica, pois o homem 

modifica-se, o tempo modifica-se, os espaços ganham novos contornos. 

Para interpretar os fatos históricos, uma perspectiva atual são os estudos 

orientados pela chamada nova história. Jacques Le Goff, um dos seus maiores 

difusores demonstra o conceito da história nova como sendo:  

 
[...] A história nova ampliou o campo do documento histórico; ela 
substituiu a história [...] fundada essencialmente nos textos, no 
documento escrito, por uma história baseada numa multiplicidade de 
documentos: escritos de todos os tipos, documentos figurados, 
produtos de escavações arqueológicas, documentos orais, etc. Uma 
estatística, uma curva de preço, uma fotografia, um filme, ou, para um 
passado mais distante, um pólen fóssil, uma ferramenta, um ex-voto 
são para a história nova, documentos de primeira ordem. [...] (LE 
GOFF, 2005, p.36-37). 

                                                           
1
 Professora de Ensino Fundamental e Médio do Estado do Paraná; Especialista em História Social pelo 

PPGHS/UEL e Mestranda em História Social – PPGHS/UEL sob orientação da Prof.ª Dr.ª Monica Selvatici. 
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O que se pode constatar é que a nova história tente a ser uma historiografia 

que anseia mostrar todas as faces da história, não se limitando apenas a política e 

economia, nem tampouco as excluindo, mas que se interessa por toda a atividade 

humana, - das mais simplistas às mais sofisticadas- sua base de análise repousa sobre a 

realidade social e cultural. 

Segundo Lynn Hunt em seu livro “A nova história cultural” temos: “os 

historiadores da década de 1960 e 1970 abandonaram os mais tradicionais relatos 

históricos de líderes políticos e instituições políticas e direcionaram seus interesses 

para as investigações da composição social e da vida cotidiana de operários, criados, 

mulheres, grupos étnicos e congêneres”(2006, p. 2). 

Nesta forma de escrita histórica, trabalhos hoje apresentados, com o 

referencial teórico da nova história constituem-se em estudos que ampliam visões 

sobre o passado. Estudar um evento de história antiga, como nos propomos, usando 

um conjunto de ferramentas oriundas de diversas áreas das ciências humanas traz 

uma nova compreensão e interpretação sobre fatos. 

Como referencial teórico-metodológico para análise das cartas escritas à 

Comunidade de Corinto a escolha foi por Roger Chartier e sua análise da prática de 

leitura e leitores.  

Membro da chamada quarta geração de historiadores dos Analles, Chartier tem 

seus estudos voltados para a análise dos textos e a história da leitura ou história do 

livro.  

Chartier trabalha com um conceito de leitura de livros onde compreende que 

livros não são somente aqueles que foram publicados, ou começaram a ser 

disseminados após a invenção de Gutenberg. Para Chartier publicar um texto não 

significa imprimi-lo; visto desta forma poderíamos dizer que havia a publicação oral. 

Para Chartier (2002):  

 
 [...] é necessário lembrar quão numeroso são os gêneros de trabalhos 
antigos que de maneira alguma almejavam um objeto impresso como 
veículo e um leitor solitário e silencioso como alvo. Compostos para 
serem declamados ou para serem lidos em voz alta e compartilhados 
ao público ouvinte, investidos como função ritual, tidos como máquina 
designada a certos efeitos, ele obedecem a leis próprias, a transmissão 
oral e comunitária. 
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Para compreendermos termos e conceitos de linguagem e cultura, os escritos 

de Raymond Williams, serão utilizados. Williams não foi historiador, mas sua obra de 

crítica literária analisa a produção onde conteúdo (o fato) e forma (como e narrado) 

são componentes culturais. Em Williams encontramos:  

 

No desenvolvimento complexo do conceito de “cultura”, que foi 
agora incorporado, decerto, a tantos sistemas e práticas diferentes, 
há uma questão decisiva que repetiu no período formativo do século 
XVIII e princípios do século XIX, mas que foi ignorada, pelo menos 
não desenvolvida, na primeira fase do marxismo. É a questão da 
língua humana, que foi uma preocupação compreensível dos 
historiadores da “civilização”, e uma questão central, até mesmo 
definidora, para os teóricos de um processo constitutivo de “cultura”, 
de Vico a Herder e alem destes. Na verdade, para compreender todas 
as implicações da ideia de um “processo humano constitutivo” e para 
os mutáveis conceitos de língua que devemos voltar. (WILLIAMS, 
1988, p. 26). 

 

No retorno à nossas fontes, estas podem ser analisadas seguindo os modelos, 

pois através da análise da linguagem, da leitura, do discurso e da cultura peculiar a 

este período histórico podemos construir uma interpretação e ou reinterpretação, 

lembrando que nossa escrita é sempre pós: pós-acontecimento, pós-análises, pós-

interpretações, pois o material historiográfico tempo e espaço nos leva a 

interpretações das já interpretações. 

Sobre a comunidade cristã de Corinto temos a maior documentação escrita 

por Paulo, duas dessas cartas encontram-se no Novo Testamento. Durante sua terceira 

viagem missionária, estando Paulo em Éfeso, recebe notícias da comunidade de 

Corinto, de três fontes distintas2, que narram dissensões e interpretações discrepantes 

dos ensinamentos ministrados. De posse destas informações, Paulo escreve uma carta 

por volta de 55 d.C. 

Paulo escreve novamente aos coríntios provavelmente entre o fim do verão e 

início do outono de 55 d.C., quando deixa Éfeso partindo para a Macedônia, onde Tito 

traz a ele notícias da repercussão da primeira carta na comunidade3. Após essa carta 

                                                           
2
 As fontes de informações de Paulo descritas na documentação são: “os da casa de Cloé” (1Co 1,11), a 

carta enviada pelos coríntios (1Co 7,1) e a delegação composta por Estéfanas , Fortunato e Acaio 
(1Co.16,17). 
3
 Conforme descrito em (2Co 2,12-13 e  7,5-7). 
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Paulo visita novamente Corinto por volta de 56 d.C. quando escreve a carta aos 

Romanos.  

Corinto não é escolhida por acaso, neste período conforme nos relata Crossan 

(2007: 49) “a fluidez de pessoas, ideias e expressões religiosas do leste para oeste e 

vice-versa, o que certamente contribuiu para a escolha de Corinto como um 

importante centro das atividades missionárias cristãs de Paulo”.  

Ao deixar Atenas e se dirigir a Corinto, Paulo já possui experiências 

acumuladas em outras comunidades4, porém os problemas enfrentados por Paulo 

nesta comunidade, em específico, derivam em grande parte da vida social da cidade.  

A cidade de Corinto é destruída pelos romanos em 146 a.C. e uma colônia 

romana é fundada no mesmo espaço geográfico por Júlio César em 44 d.C. ganhando 

destaque na região da Acaia e estreitando os laços entre Roma e o Oriente. Corinto 

não herda somente a arquitetura ou os costumes romanos, em sua reconstrução 

também estão presentes as estruturas de organização política. 

Sobre a composição da sociedade, alguns relatos mostram a presença de 

escravos, libertos, comerciantes – dado o perfil portuário e o desenvolvimento 

comercial no período – pessoas de vários níveis de riqueza, bem como gentios e 

judeus. 

O próprio apóstolo nos mostra essas características quando escreve em 1º Co 

1:26 “Não há entre vós nem muitos sábios aos olhos dos homens, nem muitos 

poderosos, nem muita gente de família distinta.” Nestas informações, o quebra-cabeça 

historiográfico começa a se delinear. Com análises socioeconômicas e religiosas 

podemos penetrar a história da comunidade cristã de Corinto no primeiro século.  

Nas cartas escritas pelo apóstolo Paulo a comunidade formada na cidade de 

Corinto, nota-se a passagem da tradição oral para o texto escrito. Ou seja, ao analisar o 

material podemos ver que as cartas se tornam “livros” a serem lidos e interpretados 

dentro da comunidade.  

  A ekklésia, locais onde as comunidades cristãs do primeiro século se reuniam 

eram casas5 de famílias que se convertiam ao cristianismo e era nesse ambiente que a 

                                                           
4
 Podemos citar o conflito ocorrido em Antioquia, que é narrado na carta aos Gálatas. 
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leitura dos textos acontecia. O estudo de Meeks retrata as atividades realizadas pelas 

comunidades paulinas: 

[...] Os tipos de atividades realizadas nas reuniões também eram 
provavelmente semelhantes [ao judaísmo], incluindo leitura e 
interpretação das Escrituras, orações, refeições comunitárias, mas 
em caso algum se achavam os sacrifícios característicos dos cultos 
gentios. As reuniões paulinas também eram marcadas pela profecia, 
por admoestações pela leitura de epistolas apostólicas, pela 
glossolalia e por outros fenômenos de possessão de espírito.[...]. 
(MEEKS, 1992, p. 129) [grifo meu]. 

 
Chartier nos coloca que a leitura realizada desde a Antiguidade em voz alta 

possuía dois propósitos: o pedagógico e o literário. Como funções pedagógicas têm o 

ensino, a demonstração do aprendizado da leitura dos signos, mas como funções 

literárias têm: “ler em voz alta é, para um autor, colocar um trabalho em circulação 

‘publicá-lo’.”(CHARTIER, 2002, p.22). 

As cartas de Paulo à comunidade de Corinto revelam um propósito de ensino 

distinto, pois são escritas para responder e ensinar aos membros preceitos da nova 

religião que estão adotando, como fica demonstrado em 1º Co 4:14 e 15 Paulo diz: 

“14Não vos escrevo tais coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar como a 

filhos bem-amados.15 Com efeito ainda que tivésseis dez mil pedagogos em Cristo, não 

teríeis muitos pais, pois fui eu quem pelo Evangelho vos gerou em Cristo Jesus”. 

No segundo ponto que Chartier destaca: o propósito literário, as cartas paulinas 

se caracterizam como o material de estudo da comunidade. Novamente Meeks (1992, 

p. 132) nos auxilia quando diz: “[...] Os convertidos eram instruídos nas crenças e 

normas do novo movimento, crenças e normas até certo ponto formuladas e 

transmitidas como tradições específicas (paradoseis), e essa tradições eram discutidas 

e analisadas.”. 

Paulo ao formar a comunidade permanece algum tempo na cidade de Corinto e 

neste momento Paulo utiliza suas credenciais apostólicas, sua interpretação ou 

reinterpretação do que denomina cristianismo e sua figura social para elaborar seu 

discurso. 

                                                                                                                                                                          
5
 A casa no primeiro século agregava muito mais participantes do que hoje a visão ocidental moderna, 

faziam parte da casa os parentes próximos, escravos, libertos, trabalhadores e parceiros comerciais.  
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 Paulo possui diferenças pessoais se comparado aos demais difusores do 

cristianismo, estudou a lei judaica em Jerusalém, aprendeu conhecimentos do 

farisaísmo com Gamaliel, possuía cidadania romana e ao mesmo tempo torna-se 

participante da cultura popular e do encontro cultural de religiões, costumes e lugares 

com diferenças geográficas, étnicas e sociais através de suas viagens missionárias. 

 Essas diferenças são vistas também no cristianismo difundido por Paulo.  Sua 

definição de cristianismo fundamenta-se em uma religião acolhedora da qual não há 

exigência de pré-requisitos, que inclui a todos, segundo as palavras do próprio Paulo 

“Deus não faz acepção de pessoas”6 desta forma estendendo a salvação tanto a 

gentios como judeus. Pregando esses preceitos, era necessário que sua análise do 

fenômeno cristão, sua leitura, sua interpretação tivesse credibilidade. 

 A presença física de Paulo ao transmitir a mensagem lhe proporcionava a 

chance de discutir os assuntos, explicar seu ponto de vista, fazer uso de gestos e 

linguagens corporais, entonações diferenciadas com o propósito de que nada pudesse 

ser modificado da sua fala, e mesmo que houvesse discrepância na interpretação, ele 

próprio poderia resolver a situação. Mas estando ele ausente da comunidade e 

questões surgindo Paulo elabora cartas para recomendar, instruir, orientar, resolver 

conflitos e regular comportamento morais.  

 Ao transformar seu discurso pronunciado em um discurso escrito Paulo se 

depara com as imposições próprias decorrentes da escrita, pois a utilização de 

palavras, o emprego de termos, a definição e apropriação de conceitos denota novas 

apropriações7 e interpretações sobre a palavra escrita por parte do leitor. 

    O processo de comunicação é formado pelo emissor, mensagem e receptor e 

entre eles não existe um superior ao outro, portanto a função do leitor corresponde a 

propiciar o próprio processo. 

 Mas a que corresponde a leitura? O que significa ler?  

 

                                                           
6
  Carta aos Gálatas 2:6b 

7
 O termo apropriação é aqui entendido como o dito por Ricoeur “Ler é entendido como uma 

“apropriação” do texto, tanto por concretizar o potencial semântico do mesmo quanto por criar uma 
mediação para o conhecimento de eu através da compreensão do texto.” RICOEUR apud CHARTIER, 
2006. p.215.  
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 Não obstante, a experiência mostra que ler não significa apenas 
submissão ao mecanismo textual. Seja lá o que for, ler é uma prática 
criativa que inventa significados e conteúdos singulares, não 
redutíveis às intenções dos autores dos textos ou dos produtores dos 
livros. Ler é uma resposta, um trabalho, ou, como diz Michel de 
Certeau, um ato de “caçar em propriedade alheia”(braconnage). Mas 
como podemos dar sentido a essa experiência viva, pessoal e 
surpreendente? Se cada leitura realizada por cada leitor é, na 
verdade, uma criação secreta e singular, será ainda possível organizar 
essa pluralidade indistinguível de atos individuais com base em 
regularidades comuns? Será até mesmo possível imaginar algo 
correto a respeito disso? Como poderemos considerar, ao mesmo 
tempo, a irredutível liberdade dos leitores e as coerções que tem por 
objetivo reprimir essas liberdades? (CHARTIER, 2006, p. 214). 

  

 A leitura não corresponde simplesmente ao entendimento de signos colocados 

em um texto formando palavras; o leitor decodifica, decifra a escrita e interfere na 

obra segundo sua própria interpretação. Chartier denomina essa atividade como o 

“pré-entendimento” do leitor, ou seja, as condições que cada um de nós tem que 

permitem a compreensão do texto de uma forma ou outra totalmente distinta. 

O leitor, que não é uma tábua rasa, mas sim um indivíduo, sujeito histórico, 

produtor e receptor de cultura reelabora a seu próprio critério a mensagem. E nesse 

aspecto incluímos tantos os leitores de Corinto do século I como hoje nós 

pesquisadores que estamos relendo a mesma mensagem. 

As cartas à comunidade, transmitida em um texto escrito; ao mesmo tempo 

tem como ponto positivo proporcionar o alcance de um grande número de pessoas, 

mas carrega em si uma armadilha, maior o número de leitores, maior o número de 

interpretações decorrente da mesma mensagem, maiores as reinterpretações do que 

foi pronunciado.  

Os relatos paulinos mostram que os conflitos normalmente são gerados neste 

ponto: a questão da interpretação sobre os novos ensinamentos que estão sendo 

ministrados, por exemplo, a carne sacrificada aos ídolos.  

Partindo de um questionamento proveniente da comunidade, Paulo elucida a 

questão através da sua interpretação do fato. Ele orienta aos fiéis da comunidade a 

alimentar-se de tal carne se necessário, mas desde que essa prática não se torne 

escândalo. Em seu texto encontramos a seguinte referência: 1ºCo 8:7-9 “7 Mas nem 
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todos têm a ciência. Alguns habituados há pouco, ao culto dos ídolos, comem a carne 

do sacrifício como se fosse realmente oferecida aos ídolos, e sua consciência, que é 

fraca, mancha-se. 8Não é um alimento que nos fará comparecer para julgamento 

diante de Deus: se deixamos de comer nada perdemos; e, se comemos nada lucramos. 

9Tomai cuidado, porém para que essa liberdade não se torne ocasião de queda para os 

fracos.” 

Muito além de um jogo de estilo literário, o uso dos termos liberdade e 

escravidão compreendem regras de conduta, concessões e restrições por parte de 

Paulo que devem se fazer presentes na comunidade cristã de Corinto durante o 

primeiro século. Duas de suas passagens na primeira carta aos coríntios mostram essa 

situação: 1ºCo 6:12 “Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é 

permitido mas não me deixarei escravizar por coisa alguma” e 1ºCo 10:23 “Tudo é 

permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica.” 

Sem apresentar um tratado de leis morais escritas, a carta paulina aos 

coríntios nos mostra ações praticada pelos indivíduos, mostra-nos o cotidiano 

vivenciado pelas pessoas, as situações decorrentes de ações históricas.  

Nesse dia-a-dia vivido no século I a cultura produzida pelo vivido não deixa de 

fora os acontecimentos políticos e sociais. Não há como separar a condição física de 

um liberto, de uma colônia que possui o domínio romano e atermo-nos ao fenômeno 

religioso como fato isolado. A comunidade e seus problemas discutidos nas cartas 

paulinas nos favorecem com uma análise mais ampla. Uma análise que apresente a 

cultura. 

Uma grande dificuldade do historiador é definir um conceito de cultura para 

empreender os seus estudos. A palavra cultura pode tomar vários sentidos, segundo 

Williams nos mostra em sua obra Marxismo e Literatura: 

 

[...]Devemos compreender “cultura” como “as artes”, como “um 
sistema de significados e valores”, ou como “todo modo de vida”? E 
como relacioná-los com a “sociedade” e a “economia”? As perguntas 
tem de ser feitas, embora provavelmente não possamos respondê-las 
sem reconhecer os problemas inerentes aos conceitos “sociedade” e 
“economia”, e que se estenderam a conceitos como “cultura”, graças 
à abstração e limitação do termo. O conceito de “cultura” quando 
considerado no contexto amplo do desenvolvimento histórico, exerce 
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uma forte pressão contra os termos limitados de todos os outros 
conceitos.[...]Até o século XVIII ele ainda era um processo objetivo: a 
cultura de alguma coisa – colheitas, animais, mentes. (WILLIAMS, 
1988, p.19) 

 
 Ou seja, o conceito de cultura se modificou assim como as transformações 

históricas foram alterando os conceitos de sociedade, economia e civilização, que na 

visão de William ampliaram e limitaram a questão cultural.  

Sua posição no ensaio Culture is Ordinary (1958) é onde encontramos o 

significado de cultura que utilizaremos nesse estudo:  

 

[...]Usamos a palavra cultura nesses dois sentidos, para designar um 
modo de vida – os significados comuns- e para designar as artes e o 
aprendizado – os processos especiais de descoberta e esforço 
criativo. Alguns escritores reservam esta palavra para um ou para 
outro desses sentidos: eu insisto nos dois e na relevância de sua 
conjunção. As perguntas que faço a respeito de nossa cultura são 
perguntas a respeito de nossos propósitos comuns e gerais mas 
também perguntas sobre significados pessoais profundos. A cultura é 
de todos, em toda sociedade e em todos os modos de pensar. 
(WILLIAMS apud CEVASCO, 2001.p. 49) 

 

 Embora Raymond Williams seja um crítico literário e suas obras na grande 

maioria retratem a literatura inglesa dos séculos XVII e posteriores, o cerne de sua 

pesquisa, ou seja, as análises pautadas nos estudos culturais, na relação de 

sentimentos, nos auxiliam a compreender as fontes atemporalmente.  

Porque era importante para Williams definir o seu conceito de cultura? 

 A resposta é encontrada na teoria cultural que ele desenvolve. Sua noção de 

cultura visa um desdobramento de análise diferenciado, porém não antagônico, aos 

estudos culturais vigentes no período. 

Williams assim como Thompson faz parte da New Left inglesa, e o que 

Thompson representa para a escrita histórica com trabalhos sobre a “história vista de 

baixo”8, Williams dá sua contribuição à critica literária através da sua teoria de 

                                                           
8
 O termo “a história vista de baixo” difundido através das obras de E. Thomposon,é utilizado para 

mostrar o interesse em escrever a história de pessoas comuns. Susanne Desan (2006) assim define: 
“[...]tanto Davis quanto Thompson buscam, sobretudo, dar voz às grandes massas de pessoas que 
deixaram poucos registros escritos e cuja história ficou por escrever durante várias gerações. Em sua 
ênfase sobre o papel da cultura como mediadora das relações e estruturas sociais, Davis e Thompson 
expressam sua convicção de que as classes inferiores não eram simples presas de forças históricas 
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“materialismo cultural”, bem como suas definições sobre “cultura ordinária” e “cultura 

comum” e “estrutura de sentimentos”.   

   Quando Williams lança o ensaio “Culture is Ordinary”, em 1958 opera 

mudanças dentro da crítica da cultura e da própria noção de cultura. De forma simples 

e arrojada tende a mostrar uma forma de pensar a cultura, e aqui uma ideia de cultura 

comum, decorrente de questões do dia-a-dia diferenciada do referencial cultural 

elitizado, das classes dominantes. Esse é o ponto de conflito entre entender as ações 

de pessoas comuns, em seu próprio vivido, como cultura distanciando a análise de que 

a cultura é somente produzida por grandes nomes. Segundo Cevasco:  

 

 Pensar que a cultura é ordinária vai também de encontro às 
formulações mais tradicionais, hegemônicas no momento em 
Williams escreve o ensaio, que afunilam o sentido de cultura e o 
especializam. Contra este sentido de cultura como um domínio 
separado da esfera da vida cotidiana, um espaço único onde se 
produzem as grandes obras da humanidade, mais que argumentos é 
preciso apresentar provas. Nesse sentido, esse parágrafo de romance 
constrói a realidade de cultura como um processo que se dá em 
vários níveis e do qual participam todos. “A cultura é de todos: temos 
que começar daí”. (CEVASCO, 2001, p. 47) 

 

Entendo a cultura como uma produção de todos Williams tende a mostra 

através de relatos de sua experiência pessoal, como citado o poema onde descreve 

elementos presentes em sua própria infância como a cultura obtida do meio em que 

viveu, suas experiências corriqueiras são tidas como eventos culturais.  

Pensar a cultura como sendo restrita a produção de grandes obras artísticas, 

num patamar elevado e sempre como produção de uma classe dominante não dá 

conta de explicar a complexidade da prática que origina essas produções, excluindo 

desse processo os significados e valores decorrentes da produção. Williams como já 

dito não dissocia a forma do conteúdo. Para Williams em sua obra The Long Revolution 

(1961)9: “encontrar a forma é literalmente, encontrar o conteúdo.” 

Definir uma forma de elaborar esse conceito de cultura ordinária, ou cultura 

comum, sem causar um desmerecimento frente à cultura já conceituada e dominante, 

                                                                                                                                                                          
externas e determinantes, tendo desempenhado um papel ativo e essencial na criação de sua própria 
história e na definição de sua própria identidade cultural.”. 
9
 WILLIAMS (1961 apud CEVASCO, 2001 p.53). 
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não causando dessa forma seu empobrecimento foi um dos principais pontos 

defendidos por William. 

Nessa reelaboração de pensamento, temos o que Williams entende por uma 

“estrutura de sentimentos”, como a modelagem necessária para a observação de 

eventos e atribuição de significados.  

 

 [...]Essa posição formalista de que não há significado sem um 
significante implica dizer que vivemos apenas quando articulamos. 
Ora, talvez isso seja uma generalização a partir de minha própria 
história, mas penso que as áreas a que chamaria de estrutura de 
sentimentos, formam-se inicialmente quase sempre como um certo 
distúrbio ou desconforto, um tipo específico de tensão, para a qual, 
quando nos afastamos ou nos lembramos dela, podemos encontrar 
um referente. Dizendo de outro modo, o lugar específico de uma 
estrutura de sentimentos é a comparação incessante que tem que se 
dar no processo da formação da consciência entre o articulado e o 
vivido. “Vivido”, se vocês quiserem, é apenas uma outra palavra para 
experiência, mas temos que encontrar uma palavra para esse nível. 
Pois tudo isso que não é completamente articulado, tudo que 
aparece como um distúrbio, uma tensão, um bloqueio, um problema 
emocional, parece-me ser precisamente uma fonte para as grandes 
mudanças nas relações entre significante e significado, seja na 
linguagem literária seja nas convenções. (WILLIAMS apud CEVASCO, 
2001, p. 155). 

  

A apropriação da mensagem escrita é individual e a assimilação variava de 

acordo com o referencial: crítica ou elogio a determinadas ações que estavam 

ocorrendo no contexto social da cidade, bem como da comunidade. Se o assunto 

tratado apoiava determinada prática era uma afirmação positiva que tornava correta a 

atitude, mas se determinada prática é criticada existe uma reelaboração de valores, 

pois o que se acreditava ser correto assume o significado de incorreto e a adoção de 

práticas diferentes traz influencia direta na vida social, não há mais como dissociar o 

texto do contexto. 

 Cada indivíduo que fazia parte da comunidade, que como já mencionamos não 

era homogênea carregava dentro de si todo um aparato cultural, não podemos dizer 

que o que foi vivido por um escravo seja igualado ao vivido por um comerciante, o por 

um oficial romano, porém é essa construção cultural que direciona o entendimento da 

obra.  
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Dentro da cidade de Corinto encontramos várias práticas religiosas 

convivendo ao mesmo tempo: o os cultos politeístas, o judaísmo e o movimento 

cristão. A reelaboração da identidade dos membros da comunidade cristã em face de 

essa miscelânea de religiões ocorre de forma fluída e elástica.  

 Sem exonerar nem a forma nem o conteúdo podemos direcionar que tão rico 

contexto sócio-cultural necessita ser analisado de forma a dar conta de compreender 

porque o discurso é formado, por que as palavras escolhidas para tal discurso são 

assim selecionadas. 

  Seguindo o conceito de Williams, em uma comunidade que tinha a presença 

de libertos, escravos e senhores, o termo é escolhido em referência a uma cultura 

partilhada. Sem ter que utilizar uma retórica elabora, Paulo sabe que a estrutura de 

sentimentos, bem como a cultura comum destas pessoas, acolheria o termo e 

tornariam a significância e entendimento mais fáceis.  

Porém, o próprio Williams na formulação de sua teoria de materialismo cultural 

propicia o entendimento de que a cultura não pode ser considerada somente como o 

reflexo das relações econômicas e sociais.  

Quando desenvolve seus estudos sobre o que significa um materialismo 

cultural, Williams aproveita o conceito marxista de materialismo10 porém atribui sua 

crítica à análise cultural empreendida no entendimento de base e superestrutura que 

coloca a economia e política como sendo à base do processo social a e a cultura como 

superestrutura, essa secundária e apenas refletindo os acontecimentos da base. 

Segundo Williams:  

Então, devemos dizer que quando falamos de “base”, estamos falando 
de um processo, e não de um estado. E não podemos atribuir a esse 
processo algumas propriedades fixas a serem posteriormente 
traduzidas aos processos variáveis da superestrutura. Muitos dos que 
quiseram e querem fazer da proposição comum algo mais razoável 
concentram-se na depuração de superestrutura. Mas eu diria que cada 
termo da proposição deve ser reavaliado em uma direção específica. 
Temos de reavaliar a “determinação” para a fixação de limites e o 
exercício de pressões, afastando-a de um conteúdo previsto, 
prefigurado e controlado. Temos de reavaliar a “superestrutura” em 
direção a uma gama de práticas culturais relacionadas, afastando-a da 
noção de uma abstração econômica e tecnológica fixa e aproximando-

                                                           
10

  O termo é utilizado aqui como a definição de material no que diz respeito a produzido pelos 
indivíduos e vivenciado dentro do contexto social e histórico específico.  
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a das atividades específicas de homens em relações sociais e 
econômicas reais, atividades que contêm contradições e variações 
fundamentais, e portanto, encontram-se sempre num estado de 
processo dinâmico. (WILLIAMS, 2011, pag. 47). 

 
 Muitos de seus críticos atribuíram às palavras de Williams uma crítica ao 

pensamento marxista, mas o que podemos notar é o desejo de através de uma análise 

marxista estender o conceito, ao nível de elencar a produção social e cultural humana 

análises válidas e coerentes.  

Entender o emaranhado de conhecimento cultural somente como correlato às 

estruturas sociais não possibilita segundo a visão do autor uma verdadeira analise 

cultural, do que o próprio Williams já definiu como cultura. 

Através da análise da obra de Williams realizada por Cevasco (2001) 

encontramos o seguinte: “Raymond Williams sabia muito bem que as denominações 

nunca são inocentes: a fixação de um sentido é resultado histórico de disputas que 

envolvem muito mais que a linguística”.  

O materialismo cultural proposto por Williams visava este fim, através do 

estudo de cultura, da forma como entendida no “modo de viver” fundamentou-se em 

uma posição teórica que possibilitasse tal olhar para a sociedade. Constituiu uma 

ampliação do conceito marxista para envolver áreas poucos exploradas pela tradição 

de estudos, e formulou-se em uma resposta teórica para as questões suscitadas na 

prática.  

Entendo a sociedade como um organismo dinâmico e não estático, sua 

contribuição segue esse dinamismo ao incorporar dentro de estudos culturais facetas 

sociais que resgatam a tradição cultural comum e cotidiana, a ligação entre 

materialismo e cultura. 

Dessa ligação decorre o conceito final do materialismo cultural de Williams no 

qual diz que a sociedade é constituída e constituinte de cultura, desta forma: “é 

coloca-la no mundo real, é postulá-la como consciência tão prática quanto à linguagem 

em que é veiculada e interpretada” (CEVASCO, 2001, p. 147), ou seja, não distanciar o 

valor cultural, mas sim ater o social, econômico, político e cultural como valores 

intrínsecos da sociedade, não descartar o marxismo, mas complementá-lo; essas são 

as questões que Williams define em seu materialismo cultural. 
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Desta forma, analisarmos o material escrito por Paulo para essa comunidade 

em específico, sem nos atermos ao viés cultural presente por uma estrutura de 

sentimentos, sem entendermos a cultura como participante do contexto histórico nos 

limitaria a análise de uma obra sem corporação de seu sentido. Na passagem de 1Co 7: 

19 -22 encontramos:  

 19A circuncisão nada é, e  a incircuncisão nada é. O que vale, é a 
observância dos mandamento de Deus. 20 Permaneça cada um na 
condição em que se encontrava quando foi chamado por Deus. 21Eras 
escravo quando fostes chamados? Não te preocupe com isto. Ao 
contrário, ainda que te pudesses tornar livres, procura antes tirar 
proveito da tua condição de escravo.22Pois aquele que era escravo 
quando chamado no Senhor, é liberto do Senhor. Da mesma forma, 
aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. 

 
Tal passagem se não compreendida dentro da cultura, e dos choques culturais 

decorrentes do período histórico11 passam a não possuir sentido. Falar em liberdade 

para uma população como a da cidade de Corinto significa exemplificar, através de 

situações vivenciadas pelos próprios habitantes da cidade, que conviveram e 

participaram desses eventos. 

Uma das formas de verificarmos essa situação é lermos na segunda12 carta de 

Paulo aos Coríntios uma reflexão que o próprio autor realiza dos acontecimentos 

decorrentes da leitura da primeira carta por ele enviada. 

 Em 2 Co 1:13 encontramos: “13Com efeito, nada há em nossas cartas a não ser 

o que nelas ledes e compreendeis. Espero que compreendeis plenamente.” e logo 

após em 2 Co 2: 3 a 6 é retomada a questão da escrita da carta:  

 

A finalidade da minha carta era evitar que, ao chegar, eu 
experimentasse tristeza da parte daqueles que me deveriam 
proporcionar alegria. Estou convencido, no que diz respeito, de que a 
minha alegria é também a de todos vós.4 Por isto, foi em grande 
tribulação e com o coração angustiado que vos escrevi em meio a 
muitas lágrimas, não para vos entristecer, mas para que conheçais o 
amor transbordante que tenho para convosco.5 Se alguém causou 
tristeza, não foi a mim, mas em certa medida (não exageremos) a 
todos nós.6 Para tal homem, basta a censura infligida pela maioria.  

                                                           
11

 A questão da circuncisão remonta a tradição judaica. O prosélito, gentio convertido ao judaísmo, era 
obrigado a realizar a circuncisão. A doutrina paulina não impunha a observância deste ritual. 
12

 Estamos tratando aqui as cartas na ordem que aparecem traduzidas no Novo Testamento. Sobre a 
quantidade de cartas, suas escritas e datas ver: O´CONNOR (2000). 
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Podemos notar que a primeira carta de Paulo à comunidade coríntia, foi bem 

recebida por alguns e causou estranheza, tristeza e dissensões para outros. Tratando 

de temas polêmicos para a época não poderíamos imaginar um entendimento geral a 

principio. A narração de Paulo relata que a situação é contornada e que a ou as 

pessoas que tiveram interpretação discordante da proposta são censuradas. 

 Aqui vemos que a interpretação discordante, entristece a comunidade, porém a 

situação é resolvida e a mensagem do cristianismo volta a ocupar o lugar central, agora 

produzindo imensa alegria. 

 Lendo nossas fontes sob a perspectiva destacada por Williams, não podemos 

dizer que a mensagem das cartas paulinas tenha simplesmente refletido a cultura da 

época, pelo fato de pessoas que viviam em um mesmo local, sob uma mesma 

comunidade religiosa reagirem com diferentes respostas ao mesmo texto. E devemos 

lembrar que a escrita de 1 Co é realizada a fim de responder questões sócio-culturais.  

Finalmente, podemos dizer como Raymond Williams: “A cultura é de todos: 

temos que começar daí”. 

Seja com seus escritos teóricos ou a aplicação a critica Williams tende a mostrar 

que a sociedade não é estática e sim dinâmica, a reelaboração dos significados das 

palavras escritas na mensagem paulina, neste determinado período retrata a 

reelaboração de sentidos somente deste período. Não podemos ousar dizer que a 

interpretação, a leitura e a significação de um mesmo material, ocorrem sempre da 

mesma forma em diferentes períodos. O conjunto de valores – sociedade e cultura – 

se transforma, os leitores se modificam e a mensagem toma novos significados.  
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APRESENTAÇÃO 

 

 Este trabalho é um estudo de caso sobre a participação política em Pompeia 

durante o século I d.C. por meio das propagandas deixadas nos muros da cidade. A 

principal finalidade é identificar os participantes envolvidos no processo eleitoral nessa 

cidade romana e os seus interesses. Procuramos entender o jogo de poder existente 

numa campanha eleitoral e como as pessoas intervinham no espaço público nesse 

contexto. 

 Por participação política entendemos uma grande variedade de atividades, 

como por exemplo, votar, se candidatar a algum cargo eletivo, apoiar um candidato ou 

agremiação política, contribuir financeiramente para um partido político, participar de 

reuniões, manifestações ou comícios públicos, proceder à discussão de assuntos 

referentes à divulgação de informações políticas entre outras tantas formas. O 

conceito de participação política tem seu significado fortemente vinculado à conquista 

dos direitos de cidadania, em particular, à extensão dos direitos políticos aos cidadãos 

adultos (ROCHA DA SILVA, 2010). Sob essa perspectiva os estudos de Giacomo Sani 

definem três níveis básicos de participação política: 

                                                           
1
Pós- Graduada do curso de Especialização em HistóriaSocial da Universidade Estadual de Londrina.  

http://educacao.uol.com.br/sociologia/ult4264u14.jhtm
http://educacao.uol.com.br/sociologia/ult4264u15.jhtm
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Presença: trata-se da forma menos intensa, engloba em si 
comportamentos passivos, como a participação em reuniões, ou 
receptivos, como a exposição a mensagens e propagandas políticas. 

Ativação: relaciona-se com atividades voluntárias que são 
desenvolvidas pelos indivíduos dentro e/ou fora de uma organização 
política, abrangendo participação em campanhas eleitorais, 
propaganda e militância partidária, além de participação em 
manifestações públicas. 

Decisão: quando o indivíduo contribui direta ou indiretamente para 
uma decisão política, na eleição de um representante político 
(delegação de poderes) ou ao se candidatar a um cargo 
governamental (legislativo ou executivo).(SANI, 1998, p. 899) 

 

 A participação política tal como foi conceituada é estritamente dependente 

da existência de estruturas políticas que sirvam para fornecer oportunidades e 

incentivos aos cidadãos. As estruturas de participação política consideradas mais 

importantes estão relacionadas com o sufrágio universal (direito de voto) e os 

processos eleitorais competitivos em que forças políticas organizadas, sobretudo, 

partidos políticos, disputam cargos eletivos. Constata-se no período em análise a 

inexistência de partidos políticos, bem como do sufrágio universal. Entretanto, 

existiam os comitia, locais em que se reunia o povo para discussões acerca da política 

local. Existiam também as associações profissionais, que compartilhavam dos mesmos 

anseios políticos e uniam-se em seus apoios.  

 A escolha de Pompeia como foco desta pesquisa justifica-se, num primeiro 

momento, por se tratar de um dos sítios arqueológicos romanos mais bem 

preservados devido ao soterramento da cidade pela erupção do vulcão Vesúvio em 79 

d.C. Desde sua redescoberta no século XVIII tem sido intensamente estudada, devido, 

sobretudo, às inúmeras informações que oferece sobre a vida cotidiana. E num 

segundo momento as propagandas eleitorais nas paredes da cidade foram uma das 

evidências que mais chamaram a atenção dos pesquisadores, pois elas nos indicam às 

disputas intensas e grandes campanhas, o qual nos proporciona um contexto de 

análise particular. Cícero quando convidado a participar da campanha política do 

enteado de seu amigo em Roma fez uma boa observação, em Roma bastaria querer 
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para ter, já em Pompeia seria mais difícil (BUTTERWORTH & LAURENCE, 2007), pois em 

Pompeia haveria menos espaço ao nepotismo devido à quantidade enorme de 

programmata, que se caracteriza pela grande concorrência. 

 As fontes em análise são as pinturas parietais pompeianas disponíveis no 

Corpo documental chamado Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) número IV e no 

banco de dados Clauss-Slaby disponível em <http://www.manfredclauss. 

de/gb/index.html>. Existem aproximadamente mais de 2500 propagandas eleitorais, 

cerca de 1500 foram produzidas no ano de 79 d.C. Nesta pesquisa, foram analisadas 

654 dessas inscrições. Leva-se em conta que quanto maior o número de inscrições 

para determinado candidato, maior a aproximação do ano de 79, calcula-se em até 20 

anos antes o soterramento, visto que as propagandas antigas eram apagadas, a cada 

nova eleição. Esse evento permite localizar temporalmente essas inscrições, o que as 

diferencia de outras do mesmo gênero, encontradas no mundo romano, que são, 

geralmente, difíceis de serem datadas, sobretudo pela usual limpeza feita pelos 

dealbatores, trabalhadores que faziam a limpeza, encarregados de “apagar velhas 

notícias, mensagens indesejáveis ou mesmo de deixar as paredes limpas” (FUNARI, 

2005, pp.62), pintando-as de branco. 

 As pinturas, também chamadas de tituli picti, eram pintadas, normalmente, 

com tinta vermelha e encontradas nos principais locais por onde era previsível a 

passagem da população, em muros e fachadas de casas, também em lápides de 

tumbas, e às vezes, no interior das casas. Nas tumbas, estão alguns pequenos apoios 

de parentes, já no interior das casas encontram-se as propagandas destinadas aos que 

entravam nas casas; poderia ser uma espécie de “dica” para que os clientes daquele 

patrono soubessem em quem votar. 

 As propagandas utilizadas nesta pesquisa pertencem ao espaço referente ao 

fórum e as regiões circundantes, ou seja, serão analisados os programmata 

encontrados nas regiões VI, VII e VIII, em amarelo no mapa a seguir, com exceção das 

inscrições encontradas na Rua Estabiana, pois ela corta a cidade ao meio passando por 

regiões diferentes das em análise  e não é possível em algumas das propagandas 

identificar em qual parte da cidade foi encontrada. Enfatizaremos as seguintes ruas: 

Via dei Soprastanti, estrada da Escola, Rua da Fortuna, Rua do Mercúrio, estrada dos 
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Augustos, estrada do Fórum, estrada do Portão Marinho pela quantidade de pinturas 

encontradas nessas ruas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Planta baixa da cidade de Pompeia  
(Fonte: COLLEY & COOLEY, Pompeii: a sourcebook. 2006, p. 06.) 

 

 

 O intuito da análise é tornar o passado antigo mais dinâmico e menos elitista, 

de tal forma abrir espaço para novas formas de percebermos os povos que viveram em 

períodos afastados historicamente, como também levantar o fato de que nosso 

presente está repleto de valores desses povos, reinterpretados a partir de nossas 

experiências modernas. 

 Em um primeiro momento, são analisadas as propagandas de forma a definir 

o que são e como elas são utilizadas no momento das eleições, já que as disputas são 

realizadas anualmente. A cada novo ano são empregados esforços de todos os lados 

para aqueles que almejam alcançar a glória e a fama do cargo público. A seguir, serão 

analisadas, por meio da programmata, críticas a políticos nas propagandas eleitorais. 

Serão avaliadas como essas críticas interferem nas campanhas e quais são os 

resultados a partir de questões como: o que os candidatos procuram nas eleições? 

Como procuravam garantir até o fim do seu mandato os apoios dados? Os apoios das 

mulheres eram aceitos ou não? Muitos autores dizem que a opinião feminina tinha 
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força no espaço público da sociedade romana, e na pompeiana teria a mesma 

intensidade? Em um último momento, observam-se as propagandas difamatórias; 

essas pinturas são direcionadas a atingir determinados candidatos, com apoios que 

tendem a prejudicá-los, será analisada a campanha de Marco Cerrínio Vátia. 

 

 

INICIAM-SE AS ELEIÇÕES  

 

 Neste capítulo serão analisadas as inscrições políticas da cidade de Pompeia, 

com o intuito de identificar a participação dos indivíduos no espaço público da 

sociedade em estudo. Procura-se pesquisar quais são os atores participantes das 

competições eleitorais, os cargos políticos, quem apóia os candidatos, por que há esse 

apoio e como se dão as escolhas eleitorais; para que se possam entender as relações 

existentes entre os grupos sociais. 

 O local que representa em sua totalidade as eleições é o fórum e nele está 

boa parcela das inscrições parietais de Pompeia, encontra-se entre inúmeros templos 

e edifícios administrativos e intersecciona as duas principais ruas da cidade, 

Abundância e Fortuna, estava próximo ao Portão Marinho, que se direcionava ao mar.  

 

 

AS PROPAGANDAS 

 

 Quando se pensa em participação política, logo se imaginam as disputas 

eleitorais, comícios e muita propaganda, não muito distante disso eram as eleições em 

Pompeia. Eleições essas muito disputadas, os romanos desenvolveram técnicas de 

propaganda eleitoral sofisticadas, que em muitos aspectos, prenunciam o mundo 

moderno (FUNARI, 2003). Eram propagandas pintadas nas paredes em letras, às vezes, 

grandes e outras menores, normalmente feitas por pintores profissionais, e algumas 

delas feitas a próprio punho por aqueles que queriam demonstrar suas escolhas, no 

entanto, todas tinham a mesma intenção: conseguir mais eleitores para determinado 

candidato. Como na propaganda a seguir: 
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Fig. 2. Inscrição na parede de uma casa pompeiana. (Fonte: REDONET, F. L. Taller 
de grafitos y pintadas de Pompeya: La escuela, los gladiadores, las elecciones. 

Disponível em <http://pt.scribd.com/doc/21385755/Taller -Grafitos-Pompeyanos>. 
Acesso em: 31/10/2011. p. 18) 

 

 

 A inscrição acima feita em um beiral na parede de uma casa, provavelmente, 

na Via da Abundância junto com várias outras inscrições a respeito de Ceio Hélvio 

Sabino, pedem votos ao candidato2. Como pode ser observado, essas inscrições eram 

pintadas, geralmente, com tinta vermelha3 para que fossem vistas à distância, com a 

intenção de chamar a atenção de quem passava pelas ruas, escritas em letras capitais 

ou maiúsculas. A maioria dos cartazes data de aproximadamente 62-79 d.C., pois como 

na atualidade, as novas propagandas substituíam as antigas. 

 Os anúncios podiam ser feitos por pintores profissionais chamados scriptores, 

que eram trabalhadores pagos para fazer os recados “oficiais”, como anúncios de 

venda de produtos, espetáculos, edicta munerum (anúncios de lutas gladiatoriais), 

além das propagandas eleitorais (FEITOSA, 2005), também chamadas de 

programmata4. Entretanto, era um trabalho que se fazia em equipe; um se 

                                                           
2
 Candidatos (candidati) eram assim chamados, pois deviam usar uma toga branca durante o período de 

propaganda eleitoral e essa devia ser lavada com leite para ficar candida (de um branco resplandecente) 
e, por isso, causar boa impressão nos eleitores que reconheciam o alinho do pretendente à 
magistratura. 
3
 Foram encontradas algumas pintadas em preto. 

4
 Programma significa proclamação (pl. programmata). 
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encarregava de pintar a parede de branco, era o dealbator, o outro o próprio pintor, 

que poderia ser ajudado por alguém que monitorasse o trabalho ou iluminasse se a 

propaganda fosse realizada à noite. Alguns deles deixaram seus nomes, como na 

inscrição CIL IV 7535, LVCIVS PINXIT (Lúcio pintou), encontrada na Região II, ínsula iv. 

 As propagandas são como fórmulas, possuem uma estrutura estilística 

predeterminada, com abreviaturas fixas em sua maioria, devido ao constante uso e 

repetição, como por exemplo. Em primeiro lugar se coloca o nome do candidato no 

acusativo e o cargo o qual se propõe. Depois costuma aparecer o nome da pessoa que 

pede votos ao candidato no nominativo com as siglas O V F, oro/amus vos faciatis = 

peço que façam/ ou votem e existem outras como ROG (at/ant), que significa propõe/ 

propõem. Além das abreviaturas para os cargos como para edil = AED, aedilem ou 

aediles se são dois candidatos; II VIR, duumvir ou duumviri; II VIR I D, duovirum iure 

dicundo (duúnviro para administrar a justiça) ou duumviri iure dicundo. Há uma 

quantidade maior de cartazes que indicam apenas um candidato. 

 Nos programmata eram enfatizadas também as qualidades do candidato, pois 

os programas políticos ou promessas eleitorais eram praticamente inexistentes, mais 

que isso, os candidatos recebiam apoio por suas qualidades morais. Assim, são 

encontradas algumas referências, a mais comum é a abreviação DRP que significa 

dignum rei publicae (digno para o Estado).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5. CIL IV, 6796. (Fonte: Corpus Inscriptionum Latinarum, volumen quartum 
(CIL IV). Berlim. Academia de Ciências, 1863. p.713) 

 

 

M(arcus) LUCRETIVS FRONTO VIR FORTIS ET HO (nestus) 5        
 
Marco Lucrecio Fronto homem forte (ou poderoso) e honesto 

 

                                                           
5
 CIL IV, 6796. Encontrada na Regio V, ins. iv. 
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 Quando um candidato era honesto se supunha que sua gestão política seria 

igualmente honesta, a honradez no trabalho era apreciada entre os eleitores. Eram 

comum uso de superlativos, como por exemplo, dignissimus, muitos outros aparecem 

ocasionalmente. No entanto, na inscrição de Marco Lucrecio a parte em que deveria 

aparecer a palavra “honesto” está ligeiramente rabiscada, pode-se retirar algumas 

conclusões, primeiro fora apagada pelo tempo ou houvera a rejeição por parte de 

alguém que riscou a propaganda do candidato por não considerá-lo honesto o 

suficiente. 

 Há que ser levado em conta que os candidatos não pediam votos e sim eram 

apoiados por particulares que pediam votos por eles voluntariamente. Muitas vezes, 

eram seus próprios vizinhos ou algum grupo de trabalhadores, foram encontrados 

diversos profissionais: vendedores de maçãs, agricultores, ourives, tintureiros dentre 

outros. Embora; abra-se a possibilidade de apoios serem comissionados, ou seja, de as 

pessoas terem sido pagas para apoiarem nominalmente determinado candidato, este 

considerava importante ter a adesão de determinadas pessoas da sociedade por sua 

influência eleitoral, como das corporações de trabalhadores. Assim sendo, a campanha 

eleitoral não está somente nas mãos dos proprietários, dos que detêm a riqueza ou 

dos cidadãos da comunidade. 

 De acordo com Feitosa (2005), era comum entre as mulheres pompeianas de 

diferentes ocupações e condições jurídicas e sociais apoiar candidatos nas eleições 

locais como é constatável nos anúncios, por conseguinte, mesmo sendo o apoio de 

mulheres, é impossível pensar na política do período sem que houvesse algum tipo de 

troca de interesses, seja ela financeira ou que oferecesse algum tipo de benefício, 

dado a existência das relações de amicitia e clientela. As mulheres pertencentes à 

aristocracia eram responsáveis por trabalhos públicos, como por exemplo, em 

construções de edifícios, com apoio financeiro a jogos e na distribuição de alimentos. 

Assim os candidatos que tinham seus nomes apoiados por elas obtinham maior 

respeitabilidade frente à sociedade, pois estas ofereciam, também, relações de 

benefícios, tais quais, os homens cidadãos. 

 Na inscrição a seguir fica claro a não aceitação de um apoio. A propaganda de 

Zmtrina recebe uma camada de cal no seu nome, restando apenas a primeira parte da 
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mensagem legível. Segundo Mary Beard (2008), parecia que o candidato ansioso 

estava preocupado apenas em remover o apoio inadequado. Mas, por que o apoio é 

considerado inadequado, por ter sido “feito” por uma mulher ou pela condição social 

dessa mulher?  

 
C(eius) I(ulius) P(olibius) IIVIR(i) I(ure) D(icundo) 
ZMTRINA ROG(at)6 
 

Ceio Júlio Políbio para duúnviro 
Zmtrina pede 

 

 Esta inscrição foi encontrada na parede externa de um bar juntamente com 

muitas outras escritas por mulheres, as quais possivelmente trabalhavam como 

garçonetes no local. A identificação dessas mulheres pelo cognome indica, segundo 

Della Corte, que estariam sob condição escrava, no entanto, a condição de cada uma 

delas só pode ser identificada quando for mencionada nas inscrições (FEITOSA, 2005). 

Existem muitas possibilidades nesses apoios: em primeiro lugar, é a real participação 

dessas mulheres ao encomendar a um pintor a propaganda para demonstrar suas 

preferências, depois uma piada ou brincadeira, e num último momento a má intenção 

de alguém que quisesse produzir um apoio negativo para o candidato em questão.   

 Como o observado as mulheres faziam sim seus apoios eleitorais com auxílio 

de seus companheiros ou não, e as aristocratas eram responsáveis por parte das 

contribuições tanto financeiras como de status, pois estas ofereciam seus “nomes 

nobres” como contribuição, o oposto de Zmtrina que não oferecia status, nem 

dinheiro, já que desempenhava um papel social que não ampliaria os votos ao 

candidato. 

 Outra possibilidade é a de que as mulheres por não poderem votar tinham a 

intenção muitas vezes de ajudar seus familiares ou maridos em suas candidaturas, e 

talvez, deve-se a isso a grande quantidade de nomes femininos nas propagandas 

encontradas. 

 

 
                                                           
6
 CIL IV, 7864. 
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VOTANDO EM POMPEIA 

 

 A campanha iniciava-se na leitura oficial da lista de candidatos e no posterior 

pedido explícito de voto feito ao eleitor. Segundo Plauto, “o povo vota, nos que o 

solicitam”, portanto não solicitar o voto era considerado um ato de arrogância, já que 

o voto era dado como favor em troca de benefícios. Para tanto, existiam as relações 

clientelísticas e de patronato, pois não só era importante a frequência ao forum, como 

também estar acompanhado por um grande número de pessoas, era sinal de prestígio 

e poder. 

 Como se observa pelas inscrições encontradas na cidade a política local 

possuía além dos duúnviros e edis, pretores e questores na organização. Antes de 

sofrer a intervenção dos colonos silanos em 80 a.C. tinha o status de município e o 

colegiado era formado por quatro magistrados. Quando a cidade recebeu os colonos 

tornou-se Colonia Cornelia Veneria Pompeiorum, e assim, a cidade dividiu-se em duas, 

a da antiga população administrada pelo quatriunvirato e da recente no duunvirato da 

colônia. Obviamente, não faltaram dificuldades nas relações entre os moradores locais 

e os colonos, para tanto foram unidas as duas formas de governo, assim temos: os 

duumviri iure dicundo, os magistrados superiores; e duumviri simples, chamados de Il 

viri viis aedibus sacris publicis procurandis, chamados a posteriori simplesmente de 

edis. 

 

 

QUE VENÇA O MELHOR! 

 

 Os cartazes eleitorais tornaram expressiva a competição eleitoral que emergia 

do espaço público durante as eleições anuais e fazia-se visível por meio dos tantos 

nomes de candidatos pintados por toda a cidade, principalmente, por seus 

comentários e apoios inusitados a determinados candidatos. 

 A campanha eleitoral pompeiana consistia em propagandas e apoios. Quanto 

mais propagandas espalhadas pela cidade maior seria a visibilidade do candidato no 
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espaço público, e quando essas propagandas estavam acompanhadas de apoios de 

cidadãos, maior seria sua respeitabilidade e aceitação pelo restante dos votantes. 

 

 

O QUE OS CANDIDATOS PROCURAM NAS ELEIÇÕES? 

 

 As inscrições são utilizadas não só para a propaganda política, como também 

para a promoção dos candidatos fora da eleição. Na inscrição abaixo, Júlio Políbio, 

recebe uma propaganda na qual exalta que traz bom pão. 

  

C(eium) IVLIVM POLYBIVM 
AED(ilem) O(ro) V(os) F(aciatis) PANEM BONVM FERT7 
 
Ceio Júlio Políbio para edil 
Peço que votem 
Ele traz bom pão 

 

 Pode-se falar em um dono de padaria, não em um padeiro já que não há a 

palavra pistor, ou em uma possível oferta de pão após o sufrágio, pois os candidatos 

em geral devem deixar bem claro que não irão esquecer a gratidão dos que os seguem 

e que também irão expressar gratidão pelo auxílio após a campanha eleitoral com uma 

provável distribuição de pães aos eleitores. 

 Os candidatos procuram bons apoios, como por exemplo, a contribuição de 

grupos profissionais agricultores, professores, tintureiros, peixeiros dentre tantos 

outros, e também dos grupos das zonas eleitorais; no espaço da pesquisa foram 

encontrados dois destes: os salinienses e forenses, o primeiro grupo já identificado 

refere-se à localização do Portão Herculano e o segundo grupo a região do foro.  

 Observam-se na Figura 6, os maiores participantes na produção dos 

programmata nessa pesquisa estão com boa representatividade as mulheres com 

33%, os vizinhos dos concorrentes as eleições com 16% e os produtores de frutas com 

10%. Enfim, em sua maioria, os que anunciavam seus preteridos, estavam em 

                                                           
7
 CIL IV, 429. 
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constante circulação pelas ruas de Pompéia e participavam da agitação e dos conflitos 

das eleições anuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Gráfico sobre apoios encontrados nas regiões VI, VII e VIII. 

 

 Uma outra característica que direcionava os candidatos nas eleições era a 

procura por glória e fama. James L. Franklin, ressalta que os magistrados queriam fixar, 

na mente pública, a sua gloria e fama. Em seus escritos, Cícero, lembra que deve haver 

uma harmonia entre os julgamentos de cultos e incultos: “é necessário que assim diga, 

de modo a ser aprovado pela multidão e, o mesmo, seja aprovado pelos cultos... aquilo 

que não é aprovado pelo povo, não pode ser provado para um auditório inteligente” 

(apud ROCHA DA SILVA, 2010, s/p). Com essas palavras ficam claras algumas atitudes 

dos concorrentes como a não rara distribuição de pães, as apresentações no 

anfiteatro, a promoção de lutas gladiatoriais e a franquia das termas para aqueles que 

não possuíam recursos para frequentá-las, trata-se da necessidade de seus nomes 

serem exaltados pelo povo. 

Gráfico sobre apoios encontrados nas regiões 
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 Essa procura dos candidatos nas eleições por glória e fama deve-se como se 

sabe por não receberem nada ao ganhar as eleições, e o que ganhavam de 

patrocinadores se não era gasto durante a campanha era gasto em prol da cidade, em 

benefício da construção de novos edifícios e organização dos antigos, enquanto os 

posteriores banquetes, peças de teatro, entre outros, visavam garantir até o fim de 

seu mandato os apoios dados 

 

 

CAMPANHA NEGATIVA 

 

  Até que ponto uma campanha negativa pode prejudicar o candidato? Essa 

situação se dá quando são feitas publicamente inscrições contrárias a candidatura de 

determinado concorrente. Como por exemplo, a campanha negativa dedicada a Marco 

Cerrínio Vátia, na qual aparece nas pinturas apoio de ladrões, dorminhocos, entre 

outros, na Rua dos Augustos e na Via Stabiana. 

 Observou-se então com curiosidade o caso do candidato a edilidade, M. C. 

Vátia. Num primeiro momento, porque existe uma boa quantidade de propagandas 

para si e ademais pelo conteúdo dessas, as quais se demonstram de certa forma, 

inapropriadas; na pesquisa foram encontradas cerca de 3% de inscrições que 

promovem algum tipo de crítica aos candidatos, dentre eles estão às dedicadas a 

Vátia, como a que segue, 

 

VATIA AED 
FVRNCVLI ROG8 
 
Vátia para edil 
Os ladrões pedem 

 

 Um pedido de ladrões não é algo muito usual, ainda mais para uma 

propaganda eleitoral, visto a importância do cargo. Qual seria o motivo para tal apoio? 

E esta não é a única adesão inusitada, também se tem o apoio de bêbados, dos que 

dormem, ou seja, dos ociosos da cidade, entre outros. 
                                                           
8
 CIL IV, 576. Encontrada na Via dos Augustos. 
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 Qual a razão de pedir tal apoio? Quais os benefícios ou malefícios de tal 

publicação em um local público de um forte candidato? Talvez, fossem críticas de 

possíveis adversários ou especulações a respeito da virtude do candidato, já que, 

normalmente os apoios e votos se dão por proximidade ou identificação entre os 

eleitores e o aspirante a determinado cargo. 

 Após várias propagandas, de certa forma difamatórias, na descrita a seguir 

ocorre o que se pode chamar de tentativa de retratação. Vátia foi candidato por volta 

de dez anos antes do fim de Pompeia. Era patrocinado por Fabius Eupor 9, chefe da 

comunidade judia, 

 

M(arcum) CERRINIVM VATIAM AED(ilem) DIGNVM REI 
MESSENIO ROG(at) SCR(ipsit) INFANTIO CVM FLORO ER FRVCTO 
ET 
SABINO HIC UBIQUE10  
 
Marco Cerrínio Vátia digno para edil 
Messenio pede, escreveu Infantio com Flor e Fruto e 
Sabino aqui e por toda parte 

 

 Os mesmos que escreveram a propaganda negativa de Vátia, agora produzem 

esta inscrição, juntamente com Infantio, pintor responsável por outras propagadas de 

Vátia. E, esta pode ser considerada uma retratação pelas anteriores; nela existem 

outros dois apoios o de Messenio e Sabino. Uma outra possibilidade é a de seus nomes 

serem utilizados por Infantio de forma a reverter as críticas que Flor e Fruto fizeram, 

terminando com um final positivo, já que Vátia foi eleito a edil. Outra forma de analisar 

esta propaganda é a de talvez, Flor e Fruto não terem sido pagos de forma adequada 

por pinturas realizadas, então promoveram as propagandas contra o candidato. 

Ressalva-se que não é possível identificar a sequência em que os programmata foram 

feitos. 

 As pinturas são a alma das eleições, visto que funcionavam como uma espécie 

de comunicador, já que os candidatos não podiam pedir votos diretamente ao 

eleitorado, nem fazer comícios pela cidade. 

                                                           
9
 Eupor, cognomen de origem grega. 

10
 CIL IV, 230. Inscrição encontrada na Via do Fauno. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com base nas pinturas analisadas podemos concluir que há uma clara 

participação popular, com base nas diversas profissões apontadas. Os candidatos a 

procura de garantir a eleição valiam-se de muitos artifícios como a distribuição de pães 

e peças de teatro com o desígnio de chamar a população ao pleito. Outros se valiam de 

propagandas negativas intencionando atingir a respeitabilidade do oponente.  

 Os apoios femininos foram encontrados em grande quantidade, pois estas 

não se inibiam ao expressar suas opiniões, críticas e anseios nas paredes da cidade. 

Seus apoios e nomes eram de grande importância, em parte eram utilizados pela 

representatividade de sua família como forma de angariar mais votos, e em outros 

momentos com a intenção de difamar o candidato. 

 Na profusão de mensagens encontradas nos muros pompeianos, temos as 

propagandas que emergem com características que procuram chamar a atenção de 

quem passava pelas ruas, eram feitas em locais movimentados; e quando os bons 

apoios não mais bastavam se valiam de elogios para clamar mais votos, pois quem 

votava procurava nos candidatos muito mais que intenções, eles buscavam a 

integridade do aspirante. E, só com a união dessas características seria possível 

durante o século I d.C. obter a tão almejada glória e fama que tantos procuravam. 

 Como pode ser observada, a participação política pode ser bem mais do que 

votar em uma eleição. Esta é apenas uma das formas, como pode ser analisado pelas 

pinturas das propagandas eleitorais de Pompeia. Por isso é importante tornar claro 

quais as outras formas encontradas pela população do período no engajamento 

político, já que a participação dos pompeianos se encaixa nos três níveis básicos de 

Giacomo Sani: presença, ativação e decisão.  

 As evidências sugerem disputas acirradas com intenso engajamento popular, 

disputas entre os candidatos até o último voto. Todavia, a realidade da representação 

política na cidade era permeada por manipulações das poderosas famílias, suas 

relações clientelísticas e patrocínios a candidatos que ofereceriam algum tipo de 

vantagem final. A participação política em Pompeia, a princípio, surge da união de dois 

tipos de organização, a existente antes de ser colônia e a após, o que tornou a 
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coordenação da política e a organização da cidade, mais complexa do que a da própria 

Roma. 

 Enfim, quaisquer interpretações utilizadas para essas pinturas ou questões 

levantadas ressaltam que existiam atores sociais considerados dignos de menção nas 

paredes e no espaço público da cidade, desde os que possuíam o ofício mais humilde 

como o vendedor de cebola ou os artesãos de carroças se dispunham a falar e serem 

ouvidos. A opinião pública é um fator importantíssimo no ato político do período, pois 

uma propaganda mal intencionada ou mal feita poria tudo a perder. 
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A imagem no medievo: as inovações na obra de 
Giotto 
 

Jacqueline Rodrigues Antonio1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
Na busca pelo imaginário que foi construído durante a Idade Média e 

constituído em seu período final, há diversas fontes que conduzem a compreensão de 

tal representação. Porém para que se possa traçar esta trajetória do imaginário das 

representações religiosas, faz necessário, o uso de uma variedade de fontes, aqui 

neste estudo são imagens e textos escritos, pois assim é possível abalizar as 

semelhanças e as diferenças e constatar as intervenções que moldaram o imaginário. 

Numa análise sobre a representação de algo, como no caso uma devoção cristã 

com base em histórias contadas gerações após gerações, é imprescindível a 

comparação entre imagens e textos escritos, sendo este sob diferentes tipos, 

canônico, livro oficial da religiosidade do período, apócrifo, obra de consideração 

extraoficial e hagiografia, na qual narra, em especial, o que a sociedade do período de 

sua produção pensava sobre tal representação religiosa. 

Para este trabalho são vistos as fontes imagéticas da Capela Arena intitulados 

“Apresentação de Maria no Templo”, “Adoração dos Reis Magos” e “As Bodas de 

Cana”. Como fontes escritas são: O apócrifo “Livro sobre a Natividade de Maria”, a 

literatura “O livros dos Reis Magos” e o livro canônico “Evangelho de João”. 

                                                           
1
 Professora na Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Cornélio Procópio. 
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O motivo da escolha por Giotto é por ser um artista de transição, tendo traços 

do medievo e do moderno, no âmbito da mentalidade, cultura, política, e também é 

este pintor que propôs outra visão sobre a arte medieval nos fins do dito período, 

sendo a inspiração dos artistas renascentistas. A predileção pela Capela Arena, local de 

origem das fontes imagéticas, foi por suas representações serem uma das pioneiras no 

campo imagético a retratar aspectos da vida sagrada em seu cotidiano, como também, 

todas as cenas pintadas são vistas numa ordem cronológica, que nos aparecem numa 

espécie de protótipo das telenovelas dos dias atuais. Assim, as imagens que compõem 

a Capela da Sagrada Virgem Maria da Caridade, ou apenas Capela Arena, são um 

campo riquíssimo para o entendimento da formação das representações religiosas. 

Já para as fontes escritas tais foram selecionadas por elas serem de diferentes 

épocas, contextos e por revelar ao mesmo tempo relatos que se aproximam e se 

distanciam entre eles. Enquanto uma apresenta uma narrativa de origem, a outra 

demonstra o desenvolvimento daquela devoção, muitas chegam como respostas a 

questionamentos dos fiéis e a outra ainda demonstra além de diversas modificações 

da primeira narrativa conhecida, revelando interesses que vão além da religião. 

 

 
TEORIAS E MÉTODOS 

 
Um trabalho historiográfico que tenham fontes além da escrita e oficial, 

sempre se recorre à Escola de Annales. No período em que foi inaugurada esta escola, 

um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, que os historiadores se dedicaram a 

analisar detalhes da vida no âmbito social, econômica e cultural. Dessa forma, os 

historiadores profissionais começaram a sentir a necessidade de utilizar fontes da 

história amadora. (SMITH, 2003) 

Esta Escola Historiográfica defende a possibilidade de extrair vários dados para 

as análises de fontes não escritas, apresentando, outras possibilidades de pesquisas, 

pois “a diversidade dos testemunhos históricos é quase infinita. Tudo que o homem diz 

ou escreve, tudo que fabrica, tudo que toca pode e deve informar sobre ele”. (BLOCH, 

2001, p.79) 
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A Nova História Cultural, um dos frutos da Escola de Annales, há Chartier 

evidenciando que na historiografia houve: 

 
a emergência de novos objectos no seio das questões históricas: as 
atitudes perante a vida e a morte, as crenças e os comportamentos 
religiosos, os sistemas de parentesco e as relações familiares, os 
rituais, as formas de sociabilidade, as modalidades de funcionamento 
escolar, etc. — o que representava a constituição de novos territórios 
do historiador através da anexação dos territórios dos outros. (1990, 
p. 14) 

 
Dessa maneira notamos que ao se utilizar de novos objetos, este trabalho se 

insere no âmbito da Nova História Cultural, pois nos objetivos propostos houve a 

emergência de adotá-los. No campo da construção da realidade por meio da cultura, 

Chartier também nos indica: 

 
A história cultural, tal como a entendemos, tem por principal objecto 
identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma 
determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler. 
(1990, p. 16-17) 

 
Deste modo, ao estudar as representações a respeito da “Apresentação de 

Maria no Templo”, “Adoração dos Reis Magos” e “As Bodas de Cana”, analisa como a 

sociedade medieval pensava a sua realidade, assim também o que pensavam a 

respeito do texto sagrado em si, não significando que represente como era àquela 

época, mas como eles se viam através daqueles personagens. Dessa forma, tem a 

possibilidade de identificar as contribuições da devoção popular. Assim, a Nova 

História Cultural auxilia na análise no que se refere à imagem. 

Sobre a fonte escrita é necessário analisar o discurso. Foucault ressalta uma 

análise a partir dos três aspectos do controle delimitação do discurso. O primeiro 

trata-se de limitar os poderes, algo externo ao discurso. O segundo aborda a 

dominação das aparições, que está interno ao discurso. E o terceiro debate a seleção 

dos sujeitos, como regras do discurso. Dentro destes três aspectos torna-se 

importante observar a “vontade de verdade”, que é externo ao discurso, algo 

historicamente construído, em que o discurso verdadeiro é aquele pronunciado por 

alguém de direito, havendo uma “seleção da verdade”. Outro fator a ressaltar é que 

toda vez que o evento é posto num discurso ele sempre muda quando é pronunciado 
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novamente, isto é algo interno ao discurso, dessa forma os comentários transformam 

o texto. Um terceiro elemento a ser destacar é a “sociedade de discurso”, em que é a 

regularização do discurso, pois o ato de escrever e publicar fornece uma possibilidade 

de institucionalizar este discurso. 

O estudo do imaginário medieval é essencial para a metodologia deste 

trabalho. O termo imaginário a ser utilizado para este trabalho fundamenta-se no 

conceito definido por Le Goff (1994) do qual o divide em três referências. A primeira 

evidencia a representação, o simbólico e o ideológico. No campo da representação, o 

imaginário está num processo de abstração, ou seja, ideia de algo. Assim, o imaginário 

pertence à representação, mas não a traduz ou a reproduz. Como simbólico, é quando 

pertence a um sistema de valores históricos ou ideais. O simbólico no imaginário faz 

correspondência entre outras épocas com o medievo. No ideológico a concepção de 

mundo impõe ante a representação, “um sentido tão perversor do “real” material 

como do outro real, do “imaginário”” (1994, p. 12). Pelas distorções do real, é que o 

ideológico entra no imaginário, e também o conceitual preconcebido, com isso, impõe 

imagens, que pertence ao território do ideal, sobre a sociedade real. 

A segunda referência diz respeito aos documentos em si, pois o imaginário do 

escrito é diferente dos demais, como a palavra, o monumento ou a imagem. Os 

documentos refletem situações concretas, como também o imaginário do poder, da 

sociedade, do tempo, entre outros. Os documentos privilegiados do imaginário são as 

obras literárias e artísticas. Também temos que levar em conta a especificidade de 

cada documento. 

Como terceira referência está às imagens, algo que é distinto das 

representações e das ideologias. As imagens são concretas e estas pertencem à 

iconografia. Antes, a iconografia, se constituía com base na confrontação das obras de 

arte com textos, posteriormente, aderiu à iconologia nestes estudos, o que enriqueceu 

este campo. Panofsky, por exemplo, foi um dos que situaram a iconologia na história 

da arte e introduziram a análise estrutural e a semiótica no estudo das imagens. Assim 

houve a transformação da iconologia em trabalho histórico, o que consiste na análise 

da totalidade das imagens, em todos os seus aspectos e ambientes. 
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Estudar o imaginário de uma sociedade é ir ao fundo da sua 
consciência e da sua evolução histórica. É ir à origem e à natureza 
profunda do homem, criado “à imagem de Deus”. O surgimento da 
consciência dessa natureza do homem no século XII, inspirou e deu 
alma ao valor do humanismo medieval – das realizações econômicas 
às mais elevadas criações culturais e espirituais. Todas as grandes 
“imagens” da Idade Média – a do homem-microcosmo, a do espelho, 
a da Igreja-corpo místico, a da sociedade-corpo orgânico, a dança 
macabra –, todas as representações simbólicas da hierarquia social – 
o vestuário, as peles, as armarias – e da organização política – os 
objetos simbólicos do poder, as bandeiras e auriflamas, as cerimônias 
de investiduras, as entradas reais –, todo esse grande corpus de 
imagens faz reaparecer em signos exteriores as imagens profundas, 
mais ou menos complicadas consoantes a condição social e o nível de 
cultura, do universo mental dos homens e mulheres do Ocidente 
medieval. (LE GOFF, 1994, p. 18) 

 
Assim, nota-se que compreender o imaginário medieval é uma peça 

fundamental. 

Este trabalho também necessita de uma metodologia baseada em Panofsky, 

para o campo das imagens, da qual baseia na observação, detalhamento da obra e 

contextualização. Também utiliza da comparação entre imagens e os dados da obra do 

Bloch. 

Esta metodologia é feita com base nos níveis propostos por Panofsky (2011), 

que são: Tema Primário ou Natural, Tema Secundário ou Convencional e Significado 

Intrínseco ou Conteúdo, ou respectivamente, Análise pré-iconográfica, Análise 

iconográfica e Análise Iconológica. 

O primeiro nível identifica formas puras e as expressões contidas, sendo uma 

descrição pré-iconográfica da imagem, sem um conhecimento além do contido na 

imagem. No segundo nível que se tem um conhecimento a mais do que a imagem 

fornece, como decifrar os símbolos contidos na obra, do qual faz o espectador 

identificar os personagens retratados, é onde acontece a análise iconográfica da 

imagem. O terceiro nível permite ir além dos elementos e dos significados 

transparecidos na obra, pois há uma necessidade de um conhecimento sobre a época 

em que foi retratada, não somente de seu tema. 

Assim, Iconografia compreende um método descritivo, uma análise dos 

elementos da imagem e Iconologia “é um método de interpretação que advém da 
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síntese mais que da análise.” (PANOFSKY, 2011, p. 54). Dessa maneira, o método de 

Panofsky auxilia na leitura da imagem. 

 

 
APRESENTANDO AS FONTES ESCRITAS 

 
Para este trabalho foi utilizado três fontes escritas: O apócrifo “Livro sobre a 

Natividade de Maria”, a literatura “O livros dos Reis Magos” e o livro canônico 

“Evangelho de João”. A apresentação não seguiu uma ordem cronológica que surgiu os 

textos e assim dos assuntos escolhidos para esta pesquisa. 

O primeiro a ser apresentado é o “Livro sobre a Natividade de Maria”, datado 

do século II ou III, inicia com os pais de Maria, ansiosos para ter um filho, chegando até 

o nascimento de Jesus, é a forma mais antiga do “Protoevangelho de Santiago”. Para 

esta fonte foi selecionado o texto sobre a apresentação de Maria no Templo, uma 

leitura que não contém nos livros canônicos. Esta passagem é exposta da seguinte 

maneira: 

 
Aos três anos, quando tinha terminado o tempo da amamentação, 
levaram a Virgem juntamente com suas oferendas, ao templo do 
Senhor. Tinha este quinze degraus, de modo que, como o templo 
estava edificado sobre um monte, não se podia chegar ao altar dos 
holocaustos, que estava fora de seu recinto, mas só por meio destes 
degraus.  
Num desses degraus, colocaram, pois, seus pais a bem-aventurada 
Virgem Maria, criança ainda de terna idade. E, enquanto eles 
estavam entretidos em trocar suas vestes de viagem por outras mais 
limpas, a Virgem do Senhor foi subindo um a um todos os degraus, 
sem que ninguém lhe desse a mão para levantá-la ou guiá-la. E é que 
já o Senhor fazia coisas magníficas na infância de sua Virgem e dava a 
conhecer, de antemão, com este maravilhoso sinal, quão grande 
deveria ser no futuro. (VI, 1) 

 
A segunda fonte a ser exposta é uma literatura medieval, o Livro dos Magos. 

Intitulado originalmente como o Livro da Gesta da Tripla Deslocação dos três muito 

Bem-Aventurados Reis, os quais foram às primícias dos povos e o modelo de salvação 

de todos os cristãos, o seu autor foi o monge carmelita João de Hildesheim. Este 

morreu em 1375 e não se sabe ao certo o ano de seu nascimento. Fez diversas viagens 

pela Europa, o que contribuiu para a produção deste livro. Esteve no pontificado de 
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Clemente VI (1342-1352), em Avinhão e foi prior da comunidade carmelita de Kassel, 

na Alemanha. 

Este mostra mais um pouco sobre as relíquias atribuídas aos Magos, narrando 

tempos mais antigos. Cita que a princípio os Magos foram enterrados num mesmo 

lugar, e que depois de conflitos e o esquecimento da sua devoção, foram transladados 

cada um para sua terra. Após, apresenta Helena, a mãe de Constantino, expondo-a 

como uma pessoa muito piedosa, tendo ido procurar os corpos dos Magos, e que, ao 

reuni-los, levou-os para Constantinopla, e depositou-os na Igreja de Santa Sofia. 

Depois, ao ficar sobre domínio da Igreja Ortodoxa e os milaneses os transladaram para 

sua cidade. Após 1144, Milão quando se rebelou contra o imperador Frederico I, o 

arcebispo Reinaldo levou as relíquias para Colônia, os depositando na igreja de São 

Pedro. 

Da parte que narra sobre a história dos Magos, para este estudo foi ressaltada a 

adoração no nascimento que é posta da seguinte maneira: 

 
Ora, quando estes três Reis tributaram a sua adoração a Cristo, era 
Jesus uma criancinha com perto de treze dias, (...) e jazia na 
manjedoura (...) E Maria, sua mãe, de pele trigueira e cabelo escuro, 
tinha boa compleição, No momento em que os três Reis se 
apresentaram, cobriu-se com um manto branco, fechando-o à sua 
frente com a mão esquerda, (...) segurava com a mão direita a cabeça 
do menino Jesus. E os três Reis, depois de haverem beijado 
humildemente o chão em frente da manjedoura e a mão do menino, 
ofereceram-lhe devotamente os seus dons, e foi igualmente com 
devoção que os depuseram na manjedoura, junto à cabeça do 
menino e aos joelhos da mãe. De estatura era Melchior o mais baixo, 
ficando Baltazar entre os dois, porquanto Gaspar, o negro da Etiópia, 
era o mais alto, e disto não restam dúvidas. (2004, p. 76) 

 
A terceira fonte é de origem canônica, um dos Evangelhos, o de João. Assim, 

Pelikan nos revela o poder que o embasamento na Bíblia tem sobre uma personagem: 

 
No entanto, talvez em nenhum outro ponto o desafio desse dilema 
tenha sido mais inevitável do que na relação entre o crescimento da 
doutrina de Maria e sua pretendida fundamentação nas Escrituras. O 
embasamento parecia relativamente honesto no que diz a respeito a 
alguns componentes doutrinários. Os evangelhos de Mateus e de 
Lucas deixaram bem claro que Maria concebeu seu Filho virgem. 
Porém, estudos ulteriores realmente revelaram uma intrigante 
discrepância sobre a qual o Novo Testamento permanece calado, 
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como se, com efeito, esse assunto fosse pouco ambíguo e nada 
essencial. As epístolas de Paulo, as outras epístolas no Novo 
Testamento e as pregações dos apóstolos, como foram registradas 
no livro dos Atos, nem sequer mencionam a concepção virginal. 
Tanto Mateus como Lucas fazem menção a ela, e com isso os dois 
outros evangelhos passaram a ter um interesse especial. (2000, p. 28) 

 
Com isso, Pelikan (2000) nos indica a importância de entender textos da Bíblia 

para assim compreendermos a devoção e desdobramentos ao seu respeito. 

Dessa forma, o texto a ser utilizado é sobre as “Bodas de Caná” que é exposto 

dessa forma: 

 
No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galiléia e a mãe de 
Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e os seus 
discípulos também. Ora, não havia vinho, pois o vinho do casamento 
havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: “Eles não têm mais 
vinho”. Respondeu-lhe Jesus: “Que queres de mim, mulher? Minha 
hora ainda não chegou”. Sua mãe disse aos serventes: “Fazei tudo o 
que ele vos disser.” Havia ali seis talhas de pedra para a purificação 
dos judeus, cada uma contendo de duas a três medidas. Jesus lhes 
disse: “Enchei a talhas de água”. Eles a encheram até à borda. Então 
lhe disse: “Tirai agora e levai ao mestre-sala”. Eles levaram. Quando o 
mestre-sala provou a água transformada em vinho – ele não sabia de 
onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água – 
chamou o noivo e lhe disse: “Todo homem serve primeiro o vinho 
bom e, quando os convidados já estão embriagados serve o inferior. 
Tu guardaste o vinho bom até agora!” Esse principio dos Sinai, Jesus 
o fez em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória e os seus 
discípulos creram nele. (João 2, 1-11) 

 
Dessa maneira, estes três textos de três fontes de origens diferentes 

correspondem a três imagens da Capela Arena. 

 
 
APRESENTANDO AS FONTES IMAGÉTICAS 

 
As fontes imagéticas são pertencentes à Capela da Sagrada Virgem Maria da 

Caridade, mais conhecida como Capela Arena ou Cappella degli Scrovegni, em Pádua. 

As obras selecionadas foram estas: “Apresentação de Maria no Templo”, “Adoração 

dos Reis Magos” e “As Bodas de Caná”. Todos os afrescos da capela acima referenciada 

foram pintados entre 1303 e 1305. O conjunto da obra compreende trinta e seis cenas 

que narram à vida e paixão de Cristo. Foram postos de maneira cronológica, a 
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percorrer a vida de Joaquim, pai de Maria, dela mesma, e culminando com a história 

de Jesus e sua paixão. Cada afresco tem como diâmetro 200cm X 185cm, e é 

emoldurado com faixas decorativas. Nestas faixas estão contidas também pequenas 

cenas do Antigo Testamento. Na parte inferior das paredes também há alegorias das 

virtudes e dos vícios, além do imenso painel do Juízo Final. No teto são visualizados os 

rostos dos quatro evangelistas e, ao centro, o de Jesus. 

A primeira imagem a ser mostrada é Apresentação de Maria no Templo. 

 

 

 
Figura 1: A apresentação da Virgem no Templo, Giotto, Capela Arena. 

Fonte: http://www.mystudios.com/gallery/giotto/08a.html Acessado em: 31 jan. 2010. 
 

 

O afresco mostra o templo com o ancião à espera de Maria, tendo Joaquim as 

oferendas em mãos, e Ana conduzindo Maria pelos degraus até o templo (algo 
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incorporado da tradição oral, pois não encontramos nos textos), contendo em volta 

vários espectadores. Ao defrontar os escritos com a pintura, notamos que há uma 

mistura do texto escrito com uma possível tradição oral. Também é provável que haja 

algumas interferências de Giotto, como o sentimento maternal de Ana ao aparar sua 

filha até ficar diante do ancião do templo. 

Na sequência escolhida, a próxima cena é “Adoração dos Magos”. 

 

 
Figura 2: Adoração dos Magos, Giotto, Capela Arena. 

Fonte: http://www.mystudios.com/gallery/giotto/17a.html Acessado em: 31 jan. 2010. 
 

 

Essa cena se aproxima à descrição de Mateus feita a respeito dos Magos. Ao 

observar este afresco, há figuras humanas e animais exóticos para a região em que o 

pintor viveu, tendo como centro dessa imagem um bebê que é segurado por uma 
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figura feminina. Há também figuras aladas que participam ativamente da cena. Temos 

três personagens que trazem presentes ao recém-nascido. O cenário compõe-se de um 

solo montanhoso, há ao fundo um astro, ou estrela, com cauda luminosa que parece 

estar tocando uma montanha que está atrás dos personagens, e também há um abrigo 

de madeira que acolhe as personagens centrais. 

Ao analisar junto com a leitura do Livro dos Magos, nota-se que essa imagem 

estava presente no imaginário medieval e influenciou o João de Hildesheim. 

O terceiro afresco a ser apresentado é “Bodas de Caná”. 

 

 
Figura 3: Bodas de Caná, Giotto, Capela Arena. 

Fonte: http://www.mystudios.com/gallery/giotto/23a.html Acessado em: 31 jan. 2010. 
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O afresco Bodas de Caná é ambientado numa residência, contendo os 

personagens descritos no fragmento canônico: Maria, Jesus, os noivos, os serventes, o 

mestre-sala e a figura de barba branca com halo, sendo este um dos discípulos. São 

evidenciadas as seis talhas, o momento em que os serventes depositam a água nas 

talhas, e a ocasião que o mestre-sala ingere o conteúdo das mesmas, sendo todo o 

processo observado por Maria. Com essa cena também percebemos que Giotto 

conseguia registrar numa cena, a passagem completa lida no Evangelho de João. 

Dessa forma, as obras de Giotto se relacionam com os textos escritos no 

sentido de que as representações religiosas estavam enraizadas no imaginário 

medieval. 

 
 
CONCLUSÃO 

 
Analisar os afrescos da Capela Arena, em Pádua, ajudou a compreender melhor 

o imaginário medieval. Juntamente com os textos literários que conceberam as cenas 

ou que demonstram que essas representações estavam percorrendo o imaginário das 

sociedades medievais, e o seu contexto histórico, auxiliando também a perceber a 

relação entre as transformações sociais, com a devoção e a arte no período. 

Nota-se também que as imagens feitas em uma capela, um lugar público, 

causou uma uniformidade do imaginário da Baixa Idade Média a respeito de algumas 

cenas da tradição cristã, uma vez que as imagens foram retratadas através dos tempos 

de modo parecido com que vemos em Giotto. Não significa que Giotto tenha criado 

uma nova maneira de retratar a visita dos Magos, pois as experiências anteriores, 

apreciada em outras representações da dita cena, na tradição oral e escrita, 

colaboraram com esse imaginário. 
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Livro didático como campo de disputas: o caso do 
Projeto Araribá – História 
 

Jeferson Rodrigo da Silva1 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

De três em três anos, os professores das escolas públicas fazem a escolha dos 

livros didáticos a serem utilizados em suas escolas. Apesar de consolidada, a seleção 

do PNLD condensa uma série de disputas que pode passar despercebida caso não 

observemos o processo com atenção. Selecionar um livro didático não é uma atividade 

simples e suas consequências podem, em certos casos, revelar tensões importantes 

envolvendo este objeto cultural. 

Acreditamos que este é o caso da coleção Projeto Araribá – História, uma das 

mais escolhidas no PNLD de 2008 e que, em decorrência disso, gerou algumas 

polêmicas envolvendo diversos setores da sociedade. Analisar este caso com atenção 

pode contribuir para a compreensão de uma das dimensões do livro didático referente 

ao seu campo de disputas. 

Para Choppin, este é um campo geográfica e historicamente constituído. Ao 

mencionar a história do livro didático na França, no final do século XIX, ele afirma que 

as maiores disputas envolviam partidários da laicidade e Igreja católica. Neste 

contexto, o aspecto religioso do conhecimento presente em um livro didático era o 

motivo de disputas. No tempo presente, esse tipo de embate deu lugar a outras 

discussões realizadas por grupos diversificados: 

                                                           
1
 Mestre em História Social (UEL) e professor da rede pública de ensino do estado do Paraná. 
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[...] são as associações de pais e alunos as que se mobilizam contra o 
preço dos livros ou contra o peso das bolsas, ou mesmo existem 
movimentos feministas que exigem o respeito à igualdade entre os 
sexos nos livros. Se hoje existem, periodicamente, cientistas 
denunciando interpretações errôneas, também existem partidos 
políticos protestando contra uma suposta falta de objetividade, etc.. 
(CHOPPIN, 2000, p.110, tradução nossa). 

 

Esta nova conjuntura foi constatada por Alvim (2010, p.12) ao afirmar que “O 

livro didático de História tem se tornado, nas últimas décadas, objeto de intensas 

disputas e discussões entre diversos setores da sociedade brasileira”. No Brasil, 

disputas envolvendo a imprensa, o governo, os autores, os editores e a sociedade não 

foram exclusivas do recorte temporal abordado neste texto.  

Em sua tese, Munakata (1997, p. 69-77) cita reportagens relacionadas a dois 

momentos de acentuada instabilidade neste campo: primeiramente, quando foram 

divulgados, em 1994, os resultados de uma comissão designada para avaliar livros 

didáticos adotados em escolas públicas no ano de 1991 e; quando foi divulgada a 

primeira avaliação do PNLD, em 1996. Nos dois momentos, o pesquisador demonstra 

que a exploração, realizada pela mídia, dos erros contidos em diversos livros, e da lista 

de obras excluídas na primeira avaliação do PNLD foi intensa. 

Em sua pesquisa, Alvim (2010) cita outros dois momentos de instabilidade em 

torno do livro didático. Um deles refere-se às: 

 
[...] denúncias promovidas na imprensa paulista acerca dos erros 
encontrados em apostilas produzidas por grupos privados e 
financiadas pelo governo do Estado de São Paulo. A polêmica, que se 
iniciara no primeiro semestre de 2009, contou com o protagonismo 
dos jornais paulistas, particularmente os jornais O Estado de São 
Paulo e Folha de São Paulo e se estendeu até o final do ano de 2009. 
(ALVIM, 2010, p.14). 

 

O segundo momento, de menos repercussão, ocorreu no Rio de Janeiro quando 

o jornal O Dia criticou a presença de uma imagem de Theodor de Bry, retratando o 

empalamento de um índio: 

Em tom uníssono, repercutia entre estes sujeitos o choque provocado pela 

imagem. Expressões como “horrível”, “forte demais”, “cenas chocantes”, “violência 

desnecessária” compuseram as falas de pais e especialistas (dentre educadores e 
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psicólogos), que associaram a imagem à violência atual, acusando-a de indevida para 

um público infantil. (ALVIM, 2010, p.15). 

Relembrando acontecimentos mais recentes, podemos citar a polêmica 

envolvendo o livro Por uma vida melhor, criticado por, supostamente, conter erros e 

ensinar a língua portuguesa de maneira incorreta. Considerando os diversos casos 

citados, entendemos que este campo de disputas se apresenta, nos dias atuais, 

justamente pela presença constante do livro didático, nas práticas de ensino, como 

veiculador de uma seleção de conteúdos; pelo fato de este objeto cultural ter grande 

importância econômica para o setor; e pela forma como é compreendido pela opinião 

pública, a qual vê, segundo Choppin, este objeto como símbolo da escola e, portanto, 

um instrumento de poder (CHOPPIN, 2000, p.111). 

 
 
POLÊMICAS ENVOLVENDO O PROJETO ARARIBÁ - HISTÓRIA 
 

Em 2007, o Projeto Araribá – História envolveu-se em algumas polêmicas, algo 

que se justifica pelo seu processo de constituição e pela atenção que ganhou, de 

alguns setores da sociedade, logo após terem sido divulgados os livros mais escolhidos 

no PNLD de 2008. Para entendermos o campo de disputas que se configurou naquele 

momento, remetemos ao dia 17 de setembro de 2007, quando o jornalista Ali Kamel 

publicou, no jornal O Globo, um artigo intitulado O que ensinam às nossas crianças, 

onde: 

 
[...] insatisfeito com o tipo de abordagem apresentado na Coleção 
didática Nova História Crítica ao sistema capitalista e ao modelo 
socialista, com a forma como foram tratados os ideais marxistas, as 
revoluções cultural chinesa e cubana, o título de grande estadista 
atribuído a Mao Tse-tung e os motivos apontados para a derrocada 
da URSS, chega a solicitar uma intervenção estatal para garantir a 
formação adequada de nossas crianças.  (SILVA, 2009, p.27). 

 

Este artigo criticava uma coleção reprovada no PNLD de 2008, mas muito 

requisitada em seleções anteriores: a Nova História Crítica de Mario Schmidt. O texto 

teve grande repercussão, inclusive em outros países, tornando-se um estopim para as 

discussões que resultaram na publicação de diversas matérias, em jornais e revistas, a 

respeito das relações entre determinadas formas de pensamento e livros didáticos. 
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A coleção Projeto Araribá apareceu nas discussões quando o mesmo jornalista 

publicou, em 01 de outubro de 2007, outro artigo intitulado Livro didático e 

propaganda política onde, motivado pelos números de vendas da coleção, acusou-a de 

fazer propaganda partidária para o PT – partido do então presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva –, o que teria, possivelmente, favorecido o seu grande sucesso. De forma 

semelhante às acusações referentes à coleção Nova História Crítica, Ali Kamel tentou 

mostrar que a coleção Projeto Araribá fazia apologia ao comunismo, exaltando 

governos como o de Stalin e Mao Tsé-Tung, além de mostrar o programa Fome Zero 

como a solução para o problema da miséria no Brasil: “Entenderam a sutileza? Os 

alunos são levados a acreditar que não há país no mundo com mais pobres do que o 

nosso (os autores esqueceram-se da Índia, para citar apenas um?). E que o Fome Zero 

seria o sonho de 1917 revivido” (KAMEL, 2007). 

No fim do artigo, as palavras do jornalista evidenciaram sua grande 

preocupação ao constatar que um livro didático estaria atribuindo as mazelas do país 

ao governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e exaltando o partido político 

que assumira a presidência desde 2003: 

E as crianças são expostas a 52 linhas do documento de propaganda partidária 

elaborado em 2001 pelo Instituto da Cidadania, do PT. E a nenhum outro.  

O Fome Zero, que não conseguiu sair do papel, vira História. Tudo isso 

distribuído gratuitamente pelo governo federal a mais de um milhão de alunos. Isso é 

possível? Isso é republicano? (KAMEL, 2007). 

A resposta para essas acusações vieram rapidamente. O deputado federal do 

PT, Rui Falcão, publicou, no dia 03 de outubro de 2007, uma resposta para o primeiro 

artigo de Ali Kamel, intitulada Livro didático, sob o risco de desnacionalização. Neste 

texto, ele mostrou que o jornalista, ao gerar uma polêmica sobre a coleção Nova 

História Crítica, havia levantado “[...] inadvertidamente a ponta do véu que encobre a 

promiscuidade entre gente tucana e o capital estrangeiro, pela desnacionalização do 

setor” (FALCÃO, 2007). Dessa forma, ele alterou o foco dos debates, ressaltando 

aspectos referentes à dimensão mercadológica dos livros didáticos.  

Rui Falcão enfatizou a seriedade da avaliação do PNLD e a importância da 

liberdade que professores têm para escolher os livros nas escolas, ressaltando que as 
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grandes editoras, organizadas em oligopólios, repudiaram essa liberdade de escolha 

definida pelo MEC, pois 

O seu caráter descentralizado, envolvendo dezenas de instituições públicas de 

ensino superior, distribuídas por todo o País, e dezenas de milhares de professores, já 

não permite a investida sorrateira e centralizada do lobby junto às autoridades de 

Brasília pela conquista do butim, como ocorreu durante décadas no passado. (FALCÂO, 

2007). 

Ele criticou o fato de o Brasil escolher livros de três em três anos, enquanto em 

outros países esse período era de dez anos, o que ressaltaria o caráter mercadológico 

das produções didáticas e o lucro gerado pelas editoras. 

Mesmo não sendo uma resposta direta ao artigo de Ali Kamel, a respeito da 

coleção Projeto Araribá: História, Rui Falcão preocupou-se em apresentar o grupo 

Santillana, relacionando-o ao ex-ministro da educação no governo de Fernando 

Henrique Cardoso (1995-2002), Paulo Renato Souza – posteriormente contratado 

como consultor por esse grupo –, acusando a atitude de favorecer as operações da 

editora Moderna no Brasil. Como se não bastasse, Rui Falcão também disse que outra 

funcionária de alto escalão daquele governo, Mônica Mossenberg, foi contratada 

como diretora de assuntos institucionais pelo grupo Santillana, cargo que o deputado 

associou ao lobby, anteriormente citado. 

A rivalidade política entre os governos do PT e PSDB ficou mais uma vez 

evidente quando Rui Falcão afirmou que: 

 
A escaramuça da Santillana contra o concorrente nacional é apenas 
mais um lance na disputa pelo controle do mercado, da qual 
participam também outras empresas multinacionais e fundos de 
investimentos norte-americanos. A desnacionalização da produção 
do livro didático, mediante colaboração tucana - e o risco assim posto 
à autonomia e à soberania nacional -, é também apenas um dos 
muitos desafios que deveriam constar do debate sobre a 
responsabilidade do Estado na definição de uma política pública do 
livro didático [...]. (FALCÃO, 2007). 

 

Em sua resposta a este texto, Ali Kamel disse que não era político e se 

preocupava apenas com os fatos. Esses debates mostram como diferenças políticas 

estiveram tão presentes nos embates envolvendo, de um lado, livros acusados de 
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defenderem ideologias de esquerda e, de outro, um mercado editorial agressivo 

buscando lucros cada vez maiores. 

Sobre esse contexto, dois aspectos chamam a nossa atenção: primeiramente, 

Ali Kamel, provavelmente, se inspirou na 1ª edição, impressa em 2005 ou 2006, para 

tecer seus comentários a respeito da coleção Projeto Araribá, pois mencionava o fato 

de o livro ser impresso na China. Esta informação está presente somente nestas 

edições que são anteriores à edição submetida ao PNLD. Possivelmente, o jornalista 

não tinha essa edição em mãos ao escrever seu artigo.  

Segundo, os problemas apontados por ele, a respeito do tema Fome Zero, 

evidenciaram sua perplexidade diante do livro que tratava de um projeto, segundo o 

próprio jornalista, não efetivado na prática. Mesmo sendo um livro editado em 2006, a 

constituição do Projeto Araribá - História remete ao início do século XXI e à entrada do 

grupo Santillana no Brasil, período em que Luiz Inácio da Silva assumia a presidência. 

Entender o programa Fome Zero como uma perspectiva de melhora para o Brasil não é 

algo estranho naquele contexto. Como esse tema chegou até 2006 da forma como se 

apresentava, é uma questão de difícil resposta. 

Na repercussão mostrada em jornais, revistas e na própria internet, sobre os 

textos de Ali Kamel e Rui Falcão, é importante destacarmos uma resposta de Sérgio 

Quadros, diretor executivo da editora Moderna, para o jornal O Estado de São Paulo, 

no dia 04 de outubro de 2007. Segundo a jornalista Cafardo (2007), ele “[...] admitiu 

que há erros no livro didático História-Projeto Araribá, mas que não podem ser 

classificados como propaganda política. ‘Não haveria motivo em fazer um livro que 

agradasse ao governo se não é ele o responsável pela escolha’, disse”. Aspecto que 

evidencia a possibilidade de tudo ter ocorrido por certo “acaso”. 

As palavras do executivo apresentam indícios que reforçam o fato de aquele 

texto ter sido produzido, realmente, no início do projeto: 

Segundo Quadros, a primeira edição da obra foi elaborada em 2003, quando 

“só se falava nisso”. O exemplar que será distribuído à rede pública em 2008 foi 

finalizado em 2006 e mantém o trecho. “O texto é uma fonte histórica, mas o livro 

propõe atividades críticas que poderiam ser feitas com ele”, diz, referindo-se à 

sugestão que a própria obra traz em seu guia do professor para que “os alunos 
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comparem as propostas do documento com as realizações concretas do governo 

federal no combate à pobreza”. (CAFARDO, 2007). 

Essa justificativa era pertinente naquele momento uma vez que a coleção seria 

usada pelos próximos três anos em boa parte das escolas públicas do Brasil. Mesmo 

tentando amenizar a situação, Sérgio Quadros afirmou que as passagens polêmicas 

não estariam mais presentes nas futuras edições. 

Em uma entrevista publicada, na revista Veja, em 17 de outubro de 2007, o 

ministro da educação, Fernando Haddad (2005-2012), falando sobre os problemas na 

educação e a pertinência de projetos que incentivem a meritocracia, foi perguntado 

sobre por que o MEC aprovava livros com vieses dogmáticos de esquerda – referência 

clara às coleções Nova História Crítica e Projeto Araribá – História. O então ministro da 

educação enfatizou a importância e a seriedade do PNLD que era executado por 

diversas universidades públicas do país. Na sequência, a jornalista questionou se o fato 

de livros de cunho ideológico passarem não significaria que o sistema de avaliação era 

falho. A resposta do ministro foi esta: 

 
Todo sistema dessa natureza tem falhas, e o do MEC não é exceção. 
A meu ver, no entanto, o problema não é propriamente com o 
modelo que implantamos, mas justamente com a visão dogmática 
que ainda circula em parte do meio acadêmico. O tipo de material 
didático que chega à sala de aula é, afinal, reflexo de um modo de 
pensar próprio de uma parcela da intelectualidade brasileira, em 
todos os níveis. Reafirmo minha opinião sobre o assunto. Eu acho 
que cada um deve ter suas convicções e crenças, mas, de novo, 
quando se fala de educação é preciso ser mais pluralista, ir de A a Z 
no espectro ideológico – senão, simplesmente não dá certo. 
(WEINBERG, 2007, grifo nosso). 

 

Por essas palavras, é difícil afirmarmos se a visão dogmática é atribuída aos 

autores do livro ou aos pareceristas do PNLD, uma vez que todos são oriundos do meio 

acadêmico. Supondo que a segunda possibilidade seja mais coerente, a reportagem 

publicada, na Tribuna do Norte, em 14 de outubro de 2007 torna-se uma evidência 

importante porque nela, a professora Margarida Maria Dias de Oliveira, uma das 

responsáveis pela avaliação do PNLD de 2008, ressaltou que a coleção Projeto Araribá 

– História não tinha doutrinação política e, mesmo tendo alguns erros, eles não foram 

considerados graves a ponto de ser reprovada: 
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Para a professora, isso prova a diversidade de opiniões que é uma 
das metas do PNLD, mas não significa que o título não traga falhas. 
“Quando o livro é aprovado, não quer dizer que seja perfeito, mas 
pelo menos não incidiu em erros graves. Não é uma propaganda do 
governo. Os textos são fontes históricas incluídas para complementar 
os capítulos. Se fosse propaganda, não seria usado”, garante. No seu 
entender, apesar da polêmica o bom professor vai ser capaz de 
perceber a qualidade do livro e utilizá-lo sem restrições, 
apresentando as várias opiniões a respeito dos fatos históricos. 
“Nenhum livro é perfeitamente imparcial, ninguém é. Tomamos 
posições o tempo todo. Agora, o que se exige de um livro de História 
é que seja coerente e que traga diversos pontos de vista dos fatos, 
para que o professor possa trabalhar todos eles em sala de aula, e 
isso foi observado nessa coleção”, enfatiza a assessora do MEC. 
(REGIS, 2007, grifos nossos). 

 

Por este motivo, quaisquer críticas sobre essa avaliação não podem, a nosso 

ver, simplesmente afirmar que determinadas decisões foram equivocadas. Importa 

muito mais entendermos esta legitimação da obra em um contexto já definido a favor 

da coleção. A atuação de especialistas, a liderança executiva da editora, o ministro da 

educação ou a coordenadora do PNLD de 2008 apresentam, nesta esfera, discursos 

que constroem uma credibilidade fundamental para a coleção que foi utilizada por 

diversas escolas públicas do Brasil a partir de 2008. 

A perspectiva da professora contrapõe as falas de Ali Kamel, dialogando com 

Fernando Haddad, no entendimento de que as tomadas de decisão avaliativas 

remetem a determinados modos de pensar; a própria professora da UFRN enfatiza que 

ninguém é imparcial porque, se a apropriação do livro didático feita por Ali Kamel 

traduzia a defesa de uma perspectiva político-ideológica, as mesmas informações eram 

tomadas pela coordenadora do PNLD como fontes históricas. Resposta plausível para 

uma coleção que acabara de se tornar a mais escolhida entre as escolas públicas. 

Historicamente, falar de um programa como o Fome Zero, quatro anos depois, implica 

em citarmos um documento do passado recente do Brasil. Só não podemos esquecer 

que, neste sentido, o próprio livro didático tornou-se documento histórico porque ele 

representou menos a iniciativa inconsequente de um possível simpatizante do 

socialismo às vésperas do PNLD de 2008 do que os testemunhos e a diversidade de 

opiniões de membros de uma equipe editorial. 
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UMA POLÊMICA PARA ALÉM DO PROJETO ARARIBÁ 
 

Algumas revistas de grande circulação aproveitaram o momento de debates e 

publicaram matérias de capa sobre a relação entre ideologias e livros didáticos, 

ampliando o foco das polêmicas. A revista Veja, de 20 de agosto de 2008, publicou 

doze páginas, enfatizando, principalmente, a formação dos professores, atribuindo a 

eles a disseminação de ideias que criticavam o capitalismo, as políticas neoliberais e 

exaltavam os regimes políticos baseados no socialismo. A segunda matéria sobre 

educação daquela revista usou como exemplo a prática de dois professores 

pertencentes a escolas que estavam, segundo os autores, entre as melhores do país, 

para sinalizar uma tendência “[...] prevalente entre os professores brasileiros de 

esquerdizar a cabeça das crianças” (WEINBERG; PEREIRA, 2007, p.77). Juntamente com 

essa matéria, foram publicados trechos de diversos livros que, segundo a revista, 

traziam “[...] informações distorcidas por miopias ideológicas.” (WEINBERG; PEREIRA, 

2007, p.78). Esta análise demonstrava que livros como Nova História Crítica ou mesmo 

Projeto Araribá – História seriam apenas a ponta de um iceberg constituído de vários 

livros didáticos com problemas semelhantes. 

Ressaltando, principalmente, as ideologias em livros didáticos, a matéria de 

capa da revista Época, de 22 de outubro de 2007, assumiu uma postura semelhante, 

mostrando alguns livros didáticos como materiais que comprometiam a educação. A 

reportagem enfatizou, por meio de entrevistas com diversos profissionais, os 

problemas de livros que defendiam ideologias de cunho socialista e rotulavam as 

políticas neoliberais e o capitalismo como um verdadeiro mal. A revista entrevistou os 

autores de livros – entendidos como problemáticos – como o caso de Mario Schmidt, 

autor da Nova História Crítica, e diversos outros. Até mesmo o livro didático público 

para a disciplina Educação Física, feito para o ensino médio no Paraná, foi mencionado 

como o caso mais impressionante por trazer um capítulo cujo título era Faço esporte 

ou sou usado pelo esporte? Citando diversos autores, a revista tentou mostrar que o 

problema estava na interpretação equivocada das ideias socialistas e dos escritos de 

Karl Marx. Também foi mostrado que o ensino de História, com viés esquerdista, é 

resultante da desvalorização dos professores e do crescimento de perspectivas do 
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ensino de História baseadas no materialismo histórico que ganharam destaque com o 

fim da ditadura militar. 

A matéria de capa da revista CartaCapital, de 03 de outubro de 2007, priorizou 

as questões mercadológicas envolvendo os livros didáticos. O artigo aborda a coleção 

Nova História Crítica, campeã de vendas em PNLDs anteriores, mas reprovada no PNLD 

de 2008. Ressaltando que a coleção pertencia a uma das poucas editoras pequenas 

que sobreviveram aos oligopólios, “Não é preciso ter faro especialmente apurado para 

intuir que por trás do barulho capaz de jogar na fogueira a obra de Schmidt esconde-se 

uma disputa a um só tempo ideológica e econômica” (SOUSA, 2007, p. 24). O grupo 

Santillana também é mencionado, com destaque para a ligação de Paulo Renato Souza 

e Mônica Mossenberg com a multinacional. Nesse sentido, o texto destacou a questão 

dos conflitos de interesses comerciais nesses debates.  

A segunda parte da matéria (COSTA, 2007) contrapõe as críticas feitas sobre a 

coleção Nova História Crítica com a ideia de que um livro didático consiste na seleção 

de dados e na defesa de um ponto de vista. Ao final, foi feita uma crítica à coleção 

Projeto Araribá – História que, de acordo com a matéria, tratava de artistas, canções, 

guerras e batalhas, mas não se preocupava com os processos sociais e econômicos. 

Também foi mostrado que a coleção fazia um tipo de proselitismo que reduz 

ideologias a meros detalhes, não abrindo espaço para a discussão. 

Os pontos de vista defendidos pelas revistas não são neutros. Nestes embates 

discursivos, é evidente a troca de acusações políticas entre ideologias e interesses de 

mercado. Mesmo considerando a ligeira diferença de datas entre as matérias, é 

importante ressaltarmos que a coleção Projeto Araribá – História recebeu acusações 

dos dois lados. Ora mostrava suas “falhas” históricas; outras vezes, os trechos 

evidenciavam um viés esquerdista e, em outros momentos, havia os interesses 

comerciais por trás de seu sucesso na seleção do PNLD. Evidências fundamentais para 

compreendermos que sua importância não se restringia às possibilidades de 

desenvolvimento em sala de aula, mas abarcava inclusive os lucros gerados com a 

coleção. 

Para finalizarmos as polêmicas, resta lembrarmos que, em 20 de outubro de 

2007, a Abrelivros encaminhou uma denúncia para o ministro da educação, Fernando 
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Haddad, para que fossem averiguadas possíveis irregularidades na compra de livros 

didáticos pelo governo. Conforme reportagem divulgada no jornal Folha de São Paulo, 

a editora Moderna teria sido beneficiada pela troca de pedidos, de algumas escolas, 

que fizeram o número de vendas das suas coleções, incluindo o Projeto Araribá – 

História, aumentarem. 

Depois de realizada a auditoria, o resultado final foi divulgado, no dia 06 de 

dezembro de 2007, no site do FNDE: 

 
Segundo o auditor-chefe do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), Gil Pinto Loja Neto, “não há nenhum indício de 
favorecimento a nenhuma editora nem que comprove a acusação 
feita pela Abrelivros”. A auditoria identificou erro de 97 escolas na 
indicação pela internet: elas não concluíram o processo de escolha, 
com a gravação dos dados e o envio dos títulos. Nesses casos, ficou 
caracterizada a não-escolha por aquelas escolas, que receberam os 
títulos mais pedidos em seu município ou região, como prevê a 
legislação do PNLD e do PNLEM. (ASCOM-FNDE, 2007). 

 

Mostrando que os erros cometidos foram de responsabilidade das escolas, o 

FNDE reforçou a confiança, a transparência e a credibilidade em relação ao processo 

de escolha dos livros didáticos e à massiva escolha da coleção Projeto Araribá – 

História. O que foi, pouco depois, reiterado por representantes da editora Moderna: 

 
A Editora Moderna reitera a confiança que sempre depositou na 
excelência do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), 
confirmada pelos resultados do processo de auditoria no sistema de 
escolha de livros didáticos para o ensino fundamental e médio, 
conduzido pelo Ministério da Educação e sob o acompanhamento da 
Controladoria-Geral da União (CGU). 
A apuração das questões, apresentadas pela Associação Brasileira de 
Editores de Livros (Abrelivros) em 20 de novembro, concluiu pela 
inexistência de fraude ou favorecimento a qualquer editora 
participante do PNLD, reafirmando a lisura dos procedimentos e o 
profissionalismo do programa. 
Tranqüila em relação a seus procedimentos comerciais e editoriais, a 
Moderna coloca-se, como sempre esteve, à disposição das 
autoridades de ensino para colaborar com o aprimoramento 
constante do PNLD e reafirma seu compromisso de contribuir 
permanentemente com o desenvolvimento da educação no País. 
Esse compromisso tem levado a Editora Moderna a trabalhar no 
desenvolvimento de coleções de livros didáticos para todas as 
matérias do ensino básico. Como fruto dessa política, a editora vem 
galgando posições de liderança no mercado de livros didáticos, tanto 
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no segmento de escolas privadas quanto no de ensino público. 
(FALEM, PROFESSORES!, 2007). 

 

A repercussão das polêmicas de 2007 não se restringiu ao meio jornalístico. 

Podemos encontrar textos científicos que remetem a estas questões, como por 

exemplo, o artigo de Roberto Catelli Júnior, intitulado Ideologia e livro didático, onde o 

autor mostra que não existem publicações isentas de ideologia. Quaisquer livros 

didáticos produzidos ao longo da História e quaisquer artigos defendem uma posição 

ideológica em detrimento de outras (CATELLI JÚNIOR, 2008). Com estes argumentos 

ele problematiza tanto as críticas de Ali Kamel quanto as ideias de Mario Schmidt, 

dizendo que ambos têm suas razões e realizam seus discursos sobre lógicas 

verdadeiras. Lembramos que este professor realizou essas discussões por meio de um 

periódico da Abrale, além de ser autor de livros didáticos. 

Em texto recente, Munakata (2009) menciona, de forma breve, os 

acontecimentos daquele período, como argumento para justificar a necessidade de 

abordarmos os livros didáticos como objetos culturais complexos: 

 
[...] no segundo semestre de 2007, setores da imprensa, que podem 
ser classificados de “direita”, “descobriram” que os livros didáticos 
distribuídos pelo governo buscavam “fazer nossas crianças 
acreditarem que o capitalismo é mau e que a solução de todos os 
problemas é o socialismo”. Não cabe aqui relatar os pormenores 
dessa ruidosa polêmica em que estiveram envolvidos projetos 
políticos, interesses mercantis e má-fé aliada à ignorância e à 
intolerância. (MUNAKATA, 2009, p. 282). 

 

Knauss (2009, p. 302) também menciona o período de 2007, ao mostrar que as 

avaliações do PNLD não são ações individuais e pré-dirigidas contra autores, editores 

ou opções teórico-metodológicas, mas o resultado de uma pluralidade de olhares. O 

autor tentou evidenciar que, neste caso, a demanda por uma seleção dirigida e a 

dificuldade em admitir a pluralidade constitutiva das avaliações do PNLD são 

evidentes. 

Outro artigo importante para as discussões chama-se Livro didático de História: 

um objeto de interesse público, escrito por Lana Mara de Castro Siman e Marco 

Antonio Silva e publicado, em 21 de julho de 2009, no site Webartigos. Reavivando os 

debates ocorridos no final de 2007, os autores mostraram que as críticas, a respeito de 
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coleções que defendiam ideias de esquerda, eram inconsistentes à medida que não 

consideravam a historicidade do livro didático e do processo de avaliação do PNLD, 

além de atribuir às ideologias um papel central na formação dos jovens alunos, algo 

que, no pensamento dos autores, não é tão determinante.  A conclusão foi a seguinte: 

 
A discordância total ou parcial com este modelo pode e deve ser 
manifestada pelos jornalistas ou pelo cidadão através dos órgãos de 
imprensa. O debate público é saudável, necessário e pode oferecer 
importantes contribuições para o aperfeiçoamento da educação 
brasileira. Entretanto, desconsiderar toda esta dinâmica avaliativa 
existente, como o fizeram muitos que protagonizaram as polêmicas 
discussões sobre a qualidade dos livros de História na imprensa 
brasileira, empobrece o debate por não alicerçarem as 
argumentações na análise dos processos que vêm sendo construídos, 
aperfeiçoados e executados ao longo dos anos inclusive com a 
utilização de consideráveis recursos públicos. (SIMAN; SILVA, 2009). 

 

Se considerarmos a dimensão política, é provável que não interessasse mesmo, 

em alguns dos debates de 2007, falar sobre a historicidade do livro didático ou mesmo 

do PNLD, embora isso tenha ocorrido em alguns textos como a matéria da revista 

CartaCapital, por exemplo. 

Por fim, essas polêmicas são usadas como ponto de partida para a dissertação 

de Alvim (2010) que, constatando as disputas da sociedade por determinado saber 

histórico escolar e as críticas direcionadas ao PNLD como um programa aliado aos 

interesses dos atuais governantes do país, propõe a investigação da “[...] avaliação de 

obras didáticas a partir do olhar sobre um dos protagonistas deste processo, qual seja, 

os avaliadores” (ALVIM, 2010, p. 18). 

Acreditamos que seja importante levar em conta tanto a complexidade que 

envolve a avaliação do PNLD quanto a outra, ligada às discussões e às polêmicas, pois 

essa trama também contribui para a construção de sentidos sobre o livro didático. 

Abordamos as polêmicas que cercaram a coleção Projeto Araribá – História, no ano em 

que ela se tornou o grande sucesso de vendas da editora Moderna, porque, mesmo 

acontecendo depois da escolha pelas escolas públicas, este contexto evidencia o 

quanto pode ser conflituosa uma seleção de livros didáticos.  

Entendemos, por fim, que o lugar que ocupa o livro didático configura-se como 

um campo de tensões múltiplas e as formas protocolares que compõem a edição do 
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PNLD são resultado da interferência de muitos indivíduos. Isso demonstra que essa 

dimensão de análise, como as várias outras referentes ao livro didático, devem ser 

compreendidas de maneira complexa. 
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Práticas de tortura discutidas na Educação 
Básica? Falas de alunos sobre o tema 
 

João Davi Avelar Pires1 
 

 

 

 

 

 

 

 

O presente trabalho foca a análise das ideias dos alunos sobre a tortura 

procurando estabelecer uma reflexão acerca da questão: a tortura pode ser 

considerada um tema no ensino de História? Tendo sempre em vista o processo 

formativo que acontece no espaço escolar, a utilidade e o auxílio de nossa proposta 

para a formação humana dos alunos. 

Mas, antes de adentrarmos em questões relacionadas ao Ensino e à Educação, 

é necessário a conceituação do termo tortura. Do latim, a palavra tortura significa 

“tormento, transe aflitivo, que pode ser tanto físico como psicológico” (FEDATO, 

2003). No Artigo 1º da Convenção da ONU “Sobre a Tortura e Outros Tratamentos ou 

Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes”, de 10 de dezembro de 1984, a tortura é 

definida como: 

 

Qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou 
emocionais são infligidos intencionalmente em uma pessoa a fim de 
obter, dela ou de terceira pessoa, informações ou confissões; de 
castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido, ou 
seja, suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou 
outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminação 
de qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos ao infligidos 
por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções 
públicas, por sua instigação, ou com seu consentimento ou 
aquiescência. (COIMBRA, 2001, p. 6). 

                                                           
1
 Professor de História do Colégio Estadual Hugo Simas – Londrina/Paraná 
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Após estes esclarecimentos conceituais, cabe perguntar-nos: seria a “tortura” 

um tema a ser proposto para a reflexão no ensino básico? Qual a importância da 

incorporação da temática para a formação dos alunos? 

É comum para nós, professores, encontrarmos um grande interesse nos 

alunos sobre assuntos relacionados à tortura e à violência de modo geral. Atualmente, 

a violência está presente em todos os segmentos da mídia e da indústria cultural, nos 

filmes, nas novelas, nos jogos de computador, videogames, nas músicas, etc. Assim, os 

alunos estão em constante contato com questões relacionadas à violência, o que pode 

ser a causa do interesse por eles manifesto.  

Para que a temática da tortura seja trabalhada na Educação Básica, é 

necessário que se leve em conta, além desse interesse, as ideias prévias dos alunos. 

Principalmente porque a observação no dia a dia da sala de aula indica que boa parte 

dos alunos não expressa repulsa pelas práticas de violência e de tortura. Por outro 

lado, essas exercem um fascínio, como se o violento e o torturador fossem pessoas 

corajosas e com poder de mando. Tremo face a essa inferência, mas parece que alguns 

alunos gostariam de estar no lugar do torturador e que a violência tem o seu 

“charme”.  

A temática da tortura e da violência não é trabalhada nas escolas, e quando 

ocorre, é feita como um complemento sobre o assunto do dia. A temática apresenta-

se como uma oportunidade para auxiliar na formação dos jovens, pois esta é umas das 

funções das disciplinas escolares de maneira geral, ou seja, possibilitar ao jovem uma 

formação humana, incluindo-se a capacidade de reflexão e de crítica. Atualmente é 

recorrente a discussão sobre o combate à violência e à tortura, mas para que isso 

ocorra de forma satisfatória e para que nossos alunos se tornem capazes de perceber 

os males e as consequências da tortura para a sociedade, é necessário que saibam 

identificar alguns contextos nos quais ela se apresenta para atribuir-lhe significados e 

sentido no tempo. Faz-se necessário analisar as ideias dos alunos sobre o conceito de 

tortura, perceber os elementos que permeiam suas narrativas e quais concepções 

manifestam.  
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Considerando o processo de mudanças experimentadas no ensino e no 

debate sobre o ensino de História, é preciso criar estratégias de ensino que 

possibilitem a formação de cidadãos com senso crítico. A aprendizagem deve ser em 

prol do conhecimento social, de maneira a se problematizar o conhecimento.. 

Quando nos propomos a estudar as ideias dos alunos sobre determinado 

tema, não podemos nos esquecer de que estas ideias fazem parte do conhecimento 

tácito, que de acordo com Correia (2009), significa: “sem ser expresso de um modo 

formal; que se subentende; que se reveste de secretismo.” Ele é orientador do 

conhecimento que os alunos adquirem antes, durante e depois do contato com o 

ensino formal.  

Trazendo esse conceito para o ensino de história é preciso considerar que 

tácito refere-se a um conhecimento pessoal. Pessoal é diferente de subjetivo. Pessoal 

tem pretensões de universalidade. Por exemplo, quando o indivíduo acredita que uma 

regra tenha valor para sua sobrevivência, crê que também possa valer para outras 

pessoas além de si. É deste modo que um conhecimento pessoal é incorporado na 

experiência dos alunos, envolvendo fatos, crenças, emoções, perspectivas, intuições e 

até habilidades (CORREIA, 2009).  

De acordo com Alegro (2008, p. 23), no ensino de história é necessário levar 

em conta os vários discursos presentes em uma sala de aula. Deve-se reconhecer o 

conhecimento prévio dos alunos, podendo isso até mesmo facilitar o processo de 

aprendizagem, pois se parte daquilo que o aluno já construiu. O conhecimento prévio 

é importante para que haja o confronto entre este conhecimento e o novo construído 

na sala de aula, para que dessa forma, o conhecimento antigo ou prévio seja 

reafirmado ou reelaborado. Este tipo de aprendizagem permite uma maior 

diferenciação e enriquecimento dois conceitos integradores facilitando aprendizados 

posteriores, a construção do conhecimento e do pensamento crítico. 

O contexto social pode intervir nas representações e nos conhecimentos 

prévios através do lugar onde se situam os grupos e os indivíduos, pela comunicação 

que se estabelece entre eles, pelo quadro de apreensão que lhes fornece sua bagagem 

cultural, códigos, símbolos, valores e ideologias que estão ligados a posições e 

vinculações sociais específicas (SÊGA, 2000, p. 128). 
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A consideração dos conhecimentos prévios dos alunos faz parte da 

aprendizagem significativa, que Moreira (apud ALEGRO, 2008, p. 24-25) caracteriza 

como “um processo pelo qual novas informações relacionam-se com um aspecto 

relevante de estrutura de conhecimento do indivíduo, que podem ser conceitos ou 

proposições, permitindo avanços contínuos”.  

Em relação às proposições, Ausubel diz: 

 

na medida em que a própria proposição se cria a partir da 
combinação ou relação de múltiplas palavras individuais (conceitos), 
representando cada uma delas um referente unitário; e, as palavras 
individuais se combinam de tal forma (geralmente na forma de frase) 
que a nova ideia resultante é mais do que a soma dos significados das 
palavras individuais componentes. (AUSUBEL apud ALEGRO, 2008, p. 
28). 

 

Quando pensamos o ensino de história a partir da consciência histórica, é 

comum aparecer questões relacionadas a maneira pela qual se formar o cidadão e que 

tipo de cidadão seria esse. Essas questões surgem porque a História e o Ensino de 

História são recolocados em sua dimensão real. Mas o que é a consciência histórica? 

Para Jörn Rusen (apud CERRI, 2010, p. 268.): 

 

a consciência histórica pode ser definida como “[...] a suma das 
operações mentais com as quais os homens interpretam a sua 
experiência de evolução temporal de seu mundo e de si mesmos, de 
tal forma que possam orientar, intencionalmente, sua vida prática no 
tempo”, ou ainda “o grau de consciência da relação entre o passado, 
o presente e o futuro. 

 

A maioria dos alunos percebe o passado como permanente, como o que 

realmente aconteceu, sem nenhuma possibilidade de questionamento ou reflexão. 

Isso dificulta a relatividade dos pontos de vista, pois nesse modelo eles só podem ser 

verdadeiros ou falsos, e se não se pode experimentar algo diretamente, o 

conhecimento não é possível. Na maioria dos casos, a consciência histórica dos alunos 

está condicionada a acreditar que a disciplina histórica conta exatamente o que 

aconteceu, portanto não há o que ser questionado. 
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Ao se considerar o conceito de consciência histórica, redimensiona-se o papel 

da didática da História. Os conteúdos saem do centro da disciplina e dá lugar a 

preocupação com a identidade do aluno, para que sejam assumidas também de forma 

crítica, com maior autonomia, ao invés de serem impostas. 

De acordo com Cerri, (2010, p. 271), outra consequência da consciência 

histórica para o Ensino de História, é a de que a História não se resume apenas ao 

passado, mas deve articular os diversos tempos, passado, presente e futuro. É nessa 

perspectiva que a História deve agir para interferir na consciência história dos alunos. 

O que se pretende não é uma doação de consciência dos que tem para os que não a 

possuem. Todos possuem uma consciência histórica, com suas variáveis, não existindo 

uma melhor que a outra. O que existem são diferenças na geração do sentido às 

conjunturas mutantes de cada tempo. 

Rüsen aponta quatro tipos de consciência histórica, a tradicional, a exemplar, 

a crítica e a genética. A consciência histórica tradicional consiste na repetição 

obrigatória de modelos tradicionais de sucesso, tomando exemplos do passado para 

serem incorporados ao presente.  Durante as mudanças temporais, permanecem os 

mesmos modelos culturais e de vida, através da afirmação de ordens pré-estabelecidas 

pelo acordo ao redor de um modelo de vida comum e válido para todos. A validade 

moral não é questionável e a estabilidade acontece devido à tradição. 

A consciência histórica exemplar, diferente da tradicional, cujo sistema de 

valores e regras de conduta podem ser diferenciados, não existindo um modelo único, 

mas mesmo assim, alguns valores históricos do passado continuam moldando o 

presente. Em relação à vida social, acontecem generalizações, regularidades. Neste 

tipo de consciência histórica também tomam-se exemplos do passado para serem 

utilizados no presente. 

A consciência histórica crítica problematiza os modelos culturais e da vida 

atual, existe uma ruptura com os valores tradicionais e a recusa das formas 

dominantes de identidade. Não existem valores específicos quem devem ser seguidos 

por todos. Portanto, acontece a ruptura do poder moral dos valores pela negação da 

sua validade. 
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A partir da consciência histórica genética acontecem transformações dos 

modelos culturais e de vida alheias em outros próprios e aceitáveis, mudanças nos 

modelos culturais e de vida para manter sua permanência. Existe também a aceitação 

de diferentes pontos de vista em uma perspectiva abarcadora do desenvolvimento 

comum. Acontece neste tipo de consciência o equilíbrio de papeis entre os sujeitos. A 

mudança temporal se converte em um elemento decisivo para a validade dos valores 

morais. Não se deve pensar em uma evolução das consciências históricas, das mais 

simples as mais sofisticadas, mas que apenas se adaptam ou se utilizam em diferentes 

circunstâncias. 

De acordo com Cerri (2010, p. 273) é a tomada da consciência, que não pode 

ser dada ou passada, mas resulta de um esforço do próprio sujeito. Da consciência 

histórica decorre um dos objetivos do ensino de história, que se caracteriza pela 

narrativa. Para Rüsen (1992, p. 29. Apud: CERRI, 2010, p. 274), “a competência 

narrativa é a competência específica e essencial da consciência histórica, uma vez que 

é através da narrativa que se pode realizar a orientação temporal, sintetizando 

historicamente as dimensões do tempo, do valor e da experiência”. 

Por vezes, as ideias podem parecer vagas ou desconexas na estrutura 

cognitiva do aluno, e através da narrativa, essas ideias sobre o passado são 

organizadas e passam a fazer sentido e ser compreensíveis. Esse aprendizado resulta 

de uma reconstrução continua, em função das novas experiências e mudanças na 

realidade e do diálogo com novos argumentos.  

Melo (2003) mostrou que os alunos têm ideias tácitas sobre acontecimentos e 

instituições históricas e que essas ideias funcionam como uma fonte de hipóteses 

explicativas para compreender o passado, as instituições, os valores, as crenças e os 

comportamentos. O professor deve demonstrar ao aluno o que este sabe, para 

planejar situações de aprendizagem em que os saberes possam ser confrontados.  

Nosso segundo objetivo neste trabalho é analisar as ideias dos alunos e tentar 

compreender o que eles percebem como “tortura”. Para realizar a análise dessas 

ideias, utilizamos a reflexão de Roque Moraes (2003), que serviu de base metodológica 

para a pesquisa e que trata dos processos constitutivos da análise textual qualitativa. 

Segundo Moraes (2003, p. 191) a pesquisa qualitativa pretende aprofundar a 
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compreensão dos fenômenos que investiga a partir de uma análise rigorosa e 

criteriosa desse tipo de informação, isto é, não pretende testar hipóteses para 

comprová-las ou refutá-las, ao final da pesquisa, a intenção é a compreensão. Suas 

etapas são: a desconstrução dos textos do corpus, a unitarização; o estabelecimento 

de relações entre os elementos unitários, a categorização; e o captar do novo 

emergente em que a nova compreensão é comunicada e validada. (MORAES, 2003, p. 

193) 

De acordo com Moraes (2003, p. 195) a primeira etapa, a desconstrução e 

unitarização do corpus, das narrativas coletadas, consiste num processo de 

desmontagem ou desintegração dos textos, destacando seus elementos constituintes. 

Implica colocar o foco nos detalhes e nas partes componentes, um processo de divisão 

que toda análise implica. Da desconstrução dos textos surgem o que Moraes define 

como as “unidades de análise, unidades de significado ou de sentido”. (2003, p. 195). 

A categorização, o estabelecimento de relações, implica na construção de 

relações entre as unidades de base, combinando-as e classificando-as no sentido de 

compreender como esses elementos unitários podem ser reunidos na formação de 

conjuntos mais complexos, as categorias, que são conjuntos de elementos de 

significação próximos. Por um processo de comparação e contrastação constantes 

entre as unidades de análise, o pesquisador vai organizando conjuntos de elementos 

semelhantes, geralmente com base em seu conhecimento tácito. Esse é um processo 

essencialmente indutivo, de caminhar do particular ao geral, resultando no que se 

denomina as categorias emergentes. (MORAES, 2003, p. 197). 

É importante para tal tarefa a obra de Ginzburg (1990), que diz que nos fatos 

mais negligenciáveis, encontramos as respostas mais abrangentes. Para ele, muitos 

saberes são como o do médico, que investiga os sintomas, e, assim como ele, muitos 

outros saberes indiciários produzem um conhecimento lendo e interpretando os sinais, 

as pistas e os indícios. É importante dizer que este estudo abrange apenas uma 

pequena amostra, então, seus resultados não podem se generalizar a uma população 

maior. 
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Vistas as questões teóricas sobre a análise qualitativa e sobre a importância 

do conhecimento prévio dos alunos, partiremos para o contexto em que se 

desenvolveu a coleta e a análise das narrativas coletadas. 

O instrumento de pesquisa foi aplicado no Colégio Estadual Jayme Canet, na 

cidade de Bela Vista do Paraíso. O colégio se situa na região central da cidade, 

possuindo uma clientela bastante heterogênea. Por se tratar de uma cidade pequena, 

o colégio recebe alunos da área urbana e rural, central e periférica.  

Os questionários foram aplicados com o intuito de coletar informações que 

pudessem ser úteis para analisar o que os alunos entendem por tortura, seus exemplos 

e de onde vieram essas informações. Segue abaixo os itens presentes no instrumento 

de pesquisa: 

 

1-  “tortura” é. 

2- Dê um exemplo de tortura. 

3- Quando ocorreu tortura no Brasil? 

4- O que a tortura produz na sociedade? 

5- Dê um exemplo: 

6- De onde vieram suas informações e conhecimento sobre a “tortura”? 

7- Você acredita que hoje a tortura ainda é praticada no Brasil? Se sim, 

onde? 

 

Dentre as sete questões acima, optamos por trabalhar neste artigo apenas 

com a questão 1, excluindo as demais. Dos 30 alunos participantes, 22 responderam o 

instrumento, sendo 9 meninas e 13 meninos. Abaixo seguem as categorias referentes 

às narrativas recolhidas através da questão. 
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Partindo dessa categoria, que abarca as narrativas dos alunos relacionadas à 

tortura enquanto um ato de infligir dor e sofrimento, tanto físico quanto psicológico a 

um indivíduo, percebemos que alguns conseguiram construir uma definição bastante 

apropriada do conceito de tortura. Aparece também nas narrativas, a tortura 

relacionada à ausência de piedade, dó ou compaixão de quem a realiza, presenciando 

o sofrimento da vítima sem nenhuma solidariedade. 

Outro elemento comum, que aparece em duas das narrativas acima, relaciona 

a tortura à morte lenta e dolorosa das vítimas. Na narrativa do aluno (s), torturar 

significa provocar uma dor tão intensa, que o indivíduo pede para morrer, e o 

torturador continua com a tortura por mais tempo, mesmo com os pedidos da vítima. 

Na narrativa do aluno (e), a tortura aparece definida como maus tratos, sendo que a 

vítima não deve morrer de maneira rápida, mas sim sofrer durante muito tempo, 

sofrer até morrer. 

As definições dadas pelos alunos acima são interessantes, entre outras coisas, 

pelo fato de abarcarem dentro do conceito de tortura, tanto os sofrimentos físicos 

como psicológicos, e também a ideia de que as vítimas não devem morrer de maneira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tortura como o ato de 
provocar dor, sofrimento 
físico ou psicológico. 

(
u) 

“É fazer uma pessoa sofrer, sentir dor, através de algo.”(p. 7 – 
l.163) 

(
j) 

“O ato de submeter a pessoa ou animal a algo indesejado e 
muito desconfortável para se conseguir algo ou informação ou 
outro meio psicológico como Ex: Vingança, ou prazer em ver 
isso.” (p. 4 – l. 67,68, 69) 

j
(o) 

“É fazer uma coisa forçada e sentindo dor.”(p.5- l.111) 

(
s) 

“Você fazer uma pessoa sentir tanta dor que essa pessoa 
implora para morrer, e você continuar fazer essa pessoa sentir 
dor.”(p. 6- l. 145, 146) 

(
n) 

“Fazer a pessoa sofrer sem ter dó” (p. 5 – l. 104.) 

(
g) 

“Tortura é um ato doloroso, do mal, um ato que vai contra a 
vontade das pessoas.” (p. 3 – l. 41) 

(
t) 

“É algo, uma ação que leva a pessoa a sentir dor física ou 
psicológica em troca de informação ou por vingança.” (p. 7- l. 
154, 155) 

(
e) 

“É um ato de “torturar”, maltratar, não matar já, tem que 
sofrer até morrer.” (p. 2- l. 29) 

(
c) 

“Tortura é judiar de uma pessoa, fazer coisas para que a 
pessoa sofra.” (p. 2 – l. 17) 
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rápida, pois a tortura em si, consiste apenas em causar dor e sofrimento extremos a 

um indivíduo, mas quase sempre, sem a intenção de matar. 

 

 
 
 
 
A tortura associada à ideia de 
castigo e punição 

(
b) 

“É um castigo, é uma coisa que na maioria machucar os 
outros.”(p. 2 – l. 10) 

(
q) 

“Ato de castigar as pessoas, de sofrer um castigo por um certo 
ato.” (p. 6- l. 129) 

(
m) 

“Tortura é um ato rigoroso de castigar as pessoas, é algo que 
vai contra a vontade das pessoas.” (p. 5- l. 95, 96) 

(
h) 

“É um ato rigoroso de castigar as pessoas querendo alguma 
coisa que a pessoa não qué da.” (p. 3 – l. 50) 

(
k) 

“É o ato de punir rigorosamente as pessoas, querendo algo 
em troca.” (p. 4 – l. 79) 

 

Aparece nas narrativas também, a tortura associada à ideia de castigo e 

punição. Por castigo e punição entende-se um método corretivo, com caráter 

educativo e pedagógico, servindo para que o indivíduo não cometa mais os atos pelos 

quais está sendo castigado ou punido. Essa dimensão de correção aparece na narrativa 

do aluno (q), que define a tortura como o ato de castigar as pessoas devido a um 

determinado ato cometido. 

 

 
 
 
 
 
 
 
A tortura como meio de obter 
informações 

(
l) 

“Pressionar uma pessoa até ele fazer ou dizer algo.”(p.4- l. 
87) 

(
p) 

“Torturar, o mais comum em guerras para obter 
informações. (p. 6- l. 120, 121) 

(
j) 

“O ato de submeter a pessoa ou animal a algo indesejado e 
muito desconfortável para se conseguir algo ou 
informação... (p. 4 – l. 67, 68, 69) 

(
h) 

“É um ato rigoroso de castigar as pessoas querendo alguma 
coisa que a pessoa não qué da.” (p. 3 – l. 50) 

(
k) 

“É o ato de punir rigorosamente as pessoas, querendo algo 
em troca.” (p. 4 – l. 79) 

(
t) 

“É algo, uma ação que leva a pessoa a sentir dor física ou 
psicológica em troca de informação ou por vingança.” (p. 7- 
l. 154, 155) 

(
i) 

“Ser machucado obrigado a dizer alguma coisa ou por 
algum motivo.” (p. 3- l. 59) 

 

Ao longo da história, a tortura foi utilizada, em muitos casos, com caráter 

pedagógico e, ao longo do tempo, um de seus principais objetivos pouco mudou. Na 

Inquisição, por exemplo, a tortura servia para extrair informações de pessoas 

consideradas suspeitas. O auto de fé representava a punição do herege e, ao mesmo 
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tempo, o exemplo para os outros que ainda não foram pegos em heresia. Bastava uma 

suspeita ou uma acusação para que alguém fosse preso e conduzido ao interrogatório 

e à tortura. 

Nas narrativas da subcategoria acima, podemos perceber a importância dada 

a este elemento, que relaciona a dor, o sofrimento físico e psicológico à obtenção de 

informações, até mesmo durante as guerras. Como demonstra a narrativa do aluno 

(h), a tortura é utilizada para obter informações que alguém se recusa a dar em 

condições normais. Assim, a tortura se configura como um método mais “eficaz” de 

interrogatório. 

Um ponto importante que aparece nas narrativas é o que nos diz o aluno (j) 

ao definir o que é tortura e para o que ela é útil. Para ele, a tortura não se limita ao ser 

humano, mas também aos animais. Para ele, provocar algo indesejado ou muito 

desconfortável pode ser considerado tortura tanto quando praticado com um homem 

como quando praticado com um animal.  

Considerando que a escola não é, atualmente, o único lugar onde se aprende, 

e que o aluno possui um conhecimento prévio ou tácito construído a partir de muitos 

meios, o conhecimento presente nas narrativas, principalmente em relação aos 

motivos da tortura ter sido tão utilizada e ainda ser nos dias atuais, ou seja, para obter 

informações, podem ter sido construídos a partir de filmes, dos mais variados gêneros, 

como terror, guerra, drama, etc., onde a tortura é um tema frequente. 

 

 
 
 
 
 
 
A tortura como meio de 
coerção 

(
f) 

“Fazer uma coisa obrigada com outra pessoa, sem ela 
querer.” (p. 3 – 35) 

(
o) 

“É fazer uma coisa forçada...”(p.5- l.111) 

(
l) 

“Pressionar uma pessoa até ele fazer ou dizer algo.”(p.4- 
l.87) 

(
r) 

“...precionar o indivíduo.”(p. 6- l. 137) 

(
j) 

“O ato de submeter a pessoa ou animal a algo indesejado e 
muito desconfortável para se conseguir algo...” (p. 4 – l. 67, 
68, 69) 

(
a) 

“Ser obrigado a fazer coisas inacreditáveis, principalmente 
ser obrigados a fazer coisas que não gostaria.” (p. 2 – l. 2, 3) 

(
k) 

“É o ato de punir rigorosamente as pessoas, querendo algo 
em troca.” (p. 4 – l. 79) 
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A tortura como um meio de coerção, de submeter alguém à vontade de outra 

para que realize alguma ação, aparece tanto nas definições oficiais e legais do termo 

tortura como também nas narrativas dos alunos. De acordo com eles, tortura pode ser 

o ato de obrigar uma pessoa a realizar determinada ação, pressionar o indivíduo para 

que faça algo, forçosamente. 

A partir da explicação dada pelo aluno (f), podemos pensar a tortura a partir 

de outro ângulo, no sentido de causar a falta de liberdade aos indivíduos. Pois, se um 

indivíduo é torturado para que realize coisas que não são a sua vontade, a liberdade 

individual é dele retirada, totalmente subjugada pelo torturador. Assim, a tortura pode 

ser realizada com diversos objetivos, para simplesmente causar dor e sofrimento, para 

a obtenção de informações consideradas importantes, para coagir alguém a realizar 

determinados atos, legais ou não, além de outros que serão discutidos em seguida. 

 

 
A tortura como sacrifício ou 
outros tipos de violência 

(
p) 

Ou pode ter o extulpro que também é torturar.” (p. 6- l. 120, 
121) 

(
v) 

“O ato de matar, sacrificar, espancar, torturar alguém.” (p. 7 – l. 
171) 

 

Nas narrativas da categoria acima, dois alunos forneceram uma definição 

bastante abrangente, considerando como tortura o estupro, assassinato, sacrifício e 

espancamento. Dentre estes termos, na perspectiva deste trabalho, nenhum pode ser 

em si, caracterizado como tortura. Consideramos a tortura como um ritual, que é 

caracterizada por uma sequência de palavras e atos ordenada e mais ou menos 

rigorosa, possuindo certo grau de redundância e às vezes também de variação. Os 

exemplos citados pelos alunos podem ser precedidos por sessões de tortura, mas 

sozinhos, não representam tortura. 

 

 
 
A tortura como meio de 
vingança 

(
j) 

“O ato de submeter a pessoa ou animal a algo indesejado e 
muito desconfortável para se conseguir algo ou informação ou 
outro meio psicológico como Ex: Vingança, ou prazer em ver 
isso.” (p. 4 – l. 67, 68, 69) 

(
t) 

“É algo, uma ação que leva a pessoa a sentir dor física ou 
psicológica em troca de informação ou por vingança.” (p. 7- l. 
154, 155) 
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A tortura, nos dois casos acima, é entendida como uma forma de vingança, 

com certeza como pena por algum ato cometido contra quem tortura ou contra 

alguém que o torturador considera importante. 

Em muitos filmes, a tortura aparece como forma de penalizar alguém por ter 

cometido algum crime ou por ter feito algo contra alguém. Os alunos possuem um 

interesse grande sobre assuntos relacionados à violência em geral, e entram em 

contato com ela de diversos meios, na televisão, com as novelas, os filmes e também 

nos vídeo games e jogos de computador. Devido ao fato de a vingança aparecer nos 

filmes como um dos motivos da tortura, não é exagerado dizer que o conhecimento 

dos dois alunos acima pode ser construído a partir desses meios.  

A partir da análise das narrativas, percebemos que os alunos analisados 

possuem diversas definições do conceito de tortura, como o ato de provocar dor física 

ou psicológica, com o objetivo de obter informações, obrigar o indivíduo a realizar 

determinados atos, como meio de vingança ou mesmo para simplesmente provocar 

dor. Alguns alunos possuem uma definição de tortura bastante aproximada das 

definições oficias, descrevendo até seus objetivos. 

É necessário que a temática seja abordada nas salas de aula, para que através 

de uma análise crítica da tortura e dos momentos históricos em que ela ocorreu, os 

alunos possam construir sua consciência crítica, para juntamente com outros métodos 

e conhecimentos, possam entender a sociedade e os grupos sociais de forma mais 

reflexiva e contextualizada. 
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Empatia histórica e RPG no Ensino de História 
 

Juliano da Silva Pereira 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Desde os anos 1970, segundo Isabel Barca(2001), a investigação em cognição 

histórica vem ocorrendo em vários países. Estes investigadores estudam os princípios e 

estratégias da aprendizagem histórica partindo da natureza do conhecimento histórico 

e através da análise das ideias históricas dos alunos. E lançam novas perspectivas e um 

novo olhar sobre o ensino de história, ou antes, na necessidade de modificá-lo, torná-

lo novo. 

No Brasil, somente no final da década de 1980, como afirmam Cainelli e 

Schmidt (2004), é que começaram os estudos sobre ensino de história com tal 

intensidade que se criou um campo de pesquisa em torno do tema. Este campo surge 

da necessidade que se percebe em nossa realidade de se superar os modelos 

tradicionais de ensino de história centrados na memorização de fatos. Entre as novas 

ideias esta a de buscar uma integração entre o conhecimento que o aluno traz de suas 

experiências e o conhecimento na escola.  

                                                           
1
 Mestrando do curso de mestrado em História Social da Universidade Estadual de Londrina. Professor 

da Rede Pública de Ensino do Estado do Paraná. 
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As experiências trazidas pelo aluno, todo o conhecimento que ele adquire em 

sua vida fora da escola, o ajudam a desenvolver sua consciência histórica. Esta por sua 

vez “funciona como um modo específico de orientação em situações reais da vida 

presente: tem como função nos ajudar a compreender a realidade passada para 

compreender a realidade presente”. (RUSEN, 1992, p. 29. Tradução livre). 

De outra forma, podemos dizer que tudo que o aluno apreende do mundo em 

sua trajetória de vida o ajuda a se orientar no tempo. Estes conhecimentos que irão 

ajudá-lo, guiá-lo na compreensão da realidade passada e da presente são guardados 

por que fazem sentido para ele. 

Faz sentido também pensarmos no ensino de história como algo que 

estabeleça uma relação entre o conhecimento trazido pelo aluno com o conhecimento 

científico que é ensinado na escola. Se o levarmos a estabelecer uma relação entre 

estes dois conhecimentos, o aluno aprende.  

A este processo chamaremos “aprendizagem significativa” conforme o 

conceito criado por David Ausubel, nas palavras de Lima “uma aprendizagem é 

significativa quando há uma ancoragem, na estrutura cognitiva do aluno, de uma nova 

informação.” (LIMA, 2009, p. 5). 

Um conhecimento novo faz mais sentido se o aluno conseguir conectá-lo a 

outro mais antigo. Podemos pensar os conhecimentos como peças de um quebra-

cabeças que ao serem conectados nos fazem aprender significativamente. 

Fica difícil para o aluno, por outro lado, aprender conceitos que não tem 

ligação nenhuma com o conhecimento que ele traz da sua experiência. O ensino de 

história que trabalha a memorização, priorizando fatos, é exemplo disso. Ao 

memorizar dados sem conexão entre si e com a nossa realidade, estamos fadados a 

deixá-los de lado pelo seu pouco uso. 

Um grande desafio hoje é encarar a questão do conhecimento e seu processo 

de construção. Para isto devemos mudar nossa prática e buscar novas formas que 

sejam mais adequadas. No caso específico da história, buscar uma metodologia 

própria e pensar no espaço da sala de aula não como um espaço de reprodução de um 

saber erudito proveniente das universidades, mas também como um espaço produtor 
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de conhecimentos, colocando o aluno em seu papel de protagonista de seu próprio 

conhecimento. 

A concepção de ensino muda e também o seu foco: o aluno, antes recipiente 

onde se depositava o saber do professor, torna-se também produtor de conhecimento 

(escolar), é reconhecido como portador de memórias que determinam o seu modo de 

aprender novos conteúdos. 

Para Platão, memória é o equivalente a conhecimento. Este por sua vez, por 

sua dimensão mística, é visualizado “como o reconhecimento, via instrução, de 

saberes de outras vidas, que se perderam com esta encarnação” (GALZERANI, 2007, 

p.227). Percebe-se aqui a ligação da memória com a experiência do homem, diferente 

da história que, para os gregos antigos, estava relacionada à investigação. No entanto, 

a pedagogia moderna desqualifica a memória, concebendo-a como mera decoração. 

Segundo a concepção de Pierre Nora o que há é uma memória historicizada, 

convertida em mero objeto da história que só existe através da investigação 

historiográfica (GALZERANI, 2007, p.227). 

 

 

EM DIREÇÃO A UM ENSINO DE HISTÓRIA RENOVADO 

 

Os trabalhos realizados no campo da cognição histórica trouxeram muitos 

pontos a serem discutidos quanto ao ensino de história, como por exemplo: como o 

aluno aprende história e como constrói suas idéias sobre a história. Segundo Cainelli e 

Tuma (2009), baseadas no trabalho de Peter Lee, as crianças, para aprender história, 

ou antes ter ideias históricas,  precisam formar certas estruturas de pensamento que 

estariam intimamente relacionadas 

 

com a capacidade de estabelecer inferências e analisar evidências 

(grifo meu). O trabalho do professor deve ancorar-se nos passos 

realizados pelo historiador para escrever sobre o passado. É preciso 

construir juntamente com a criança os meios para que ela entenda os 

procedimentos da construção historiográfica e como o historiador 

analisa os vestígios nos documentos para escrever a história. 

(CAINELLI e TUMA, 2009, p. 212) 
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Cabe ao professor mediar a aprendizagem dos conceitos necessários para que 

o aluno possa fazer as suas inferências sobre o passado, pensando desta forma o 

ensino de história de uma forma mais integrada ao aluno. Pois se considera que a 

consciência histórica, a forma de pensar historicamente do aluno é construída ao longo 

de sua vida através da relação que estabelece com o mundo (a realidade) em que está 

inserido.  Segundo Abud  

 

A vivência cotidiana do aluno, seus contatos pessoais com familiares, 

amigos, a interação com a mídia levam-no a formular conceitos 

espontâneos que carecem de formas de explicitação a ser 

construídas no processo de aprendizagem formal. Nesse processo, os 

mesmos instrumentos que levam à construção dos conceitos 

espontâneos podem ser retomados para a caminhada em direção à 

construção dos conceitos científicos. (ABUD, 2005, p.312) 

 

Estes conceitos espontâneos de que fala Abud nada mais são que os 

conhecimentos prévios, como os chama Ausubel (apud Lima, 2009), ou tácitos, como 

fala Pereira (2003). Em sua investigação sobre o conhecimento tácito dos alunos 

acerca da escravidão romana teve como primeiro objetivo  

 

cartografar as idéias tácitas dos alunos sobre a escravatura. O 

segundo foi detectar quais as possíveis ligações entre este 

conhecimento tácito e a performance empática dos alunos sobre as 

pessoas do passado, num contexto e tempo histórico específico: a 

escravatura na sociedade romana (PEREIRA, 2003, p. 5). 

 

Em primeiro lugar, o conhecimento prévio, chamado pela autora de tácito, 

deve ser cartografado. Ao saber de onde o aluno partiu dentro da aprendizagem dos 

conceitos que irão ser trabalhados e cruzarmos com as informações obtidas após a 

aula, poderemos perceber como o conhecimento prévio auxilia neste processo. 

A performance empática a que se refere Pereira, nada mais é que o imbricado 

processo no qual o conhecimento trazido o ajuda a entender o conhecimento que é 

apresentado na escola. A pergunta feita aqui é: pode este conhecimento que não é 

científico ajudar o aluno a compreender, através de um processo de identificação com 
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a sua própria história (processo empático), o conhecimento da escola, “puramente 

científico”? 

A autora parte da possibilidade de que os alunos, através do conhecimento 

trazido de sua experiência, podem vir a ter uma melhor performance empática sobre o 

passado, que significa em ultima estância um pensamento histórico mais elaborado, 

que por sua vez, podemos dizer que o leva a aprender melhor o conhecimento 

científico transmitido pela escola. 

Pereira aponta neste trecho dois componentes importantíssimos para um 

aprendizado significativo por parte do aluno: o conhecimento tácito (ou prévio) e a 

performance empática. É esta última que nos interessa neste trabalho. 

Para entendermos o que seria esta performance empática e sua importância 

para o ensino de história torna-se necessário definirmos o conceito de empatia. 

 

 

O CONCEITO DE EMPATIA 

 

O conceito de empatia2 difundido atualmente tem sua origem na palavra 

alemã Einfühlung, formada das palavras “ein” (em) e “Fühlung” (sentimento), 

traduzida como sentir com. Este termo, criado pelo filósofo alemão Rudolf Lotze em 

1858, por sua vez, seria a tradução do termo grego empatheia que significa 

paixão, estado de emoção, formada a partir de en (em, dentro de) 

+ pathos (sofrimento,sentimento, emoção). Sua intenção era caracterizar com esta 

palavra a capacidade do espectador de arte de se projetar no objeto apreciado. Algo 

como sentir-se no objeto, identificar-se nele. 

De lá para cá muita água passou debaixo da ponte e o termo empatia tomou 

outros significados e seu estudo se tornou significativo em várias áreas do 

conhecimento como psicologia, filosofia, antropologia, biologia (neurociência), 

educação e no ensino história. 

                                                           
2
 A definição etimológica de empatia, colocada neste parágrafo foi retirada do online etymology 

dictionary encontrada no sítio 
http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=pathos&searchmode=none 
acessado em 24/01/2012. 

http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=pathos&searchmode=none
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O filósofo alemão Theodor Lipps (1851-1914) em seus estudos sobre estética 

dizia que 

o termo se referia ao processo em que alguém se torna totalmente 

absorvido em um objeto externo, como por exemplo, um trabalho de 

arte ou um objeto da natureza, que teria um significado vívido ou 

poderoso para este observador. (...) Para criar este estado, haveria 

necessidade de uma imitação interna dos movimentos percebidos na 

outra pessoa. (BRANCO, 2010, p.5) 

 

Neste sentido empatia tem uma relação com a imitação, uma simulação que 

faria com que pudéssemos sentirmo-nos como o objeto com o qual estabelecemos 

uma relação empática. 

Para Titchener (apud BRANCO, 2010, p.6), 

 

o observador só poderia conhecer a consciência de outra pessoa 

através de um tipo de imitação cinestésica interna, que chamou de 

“mind’s muscle”. Mais tarde, em 1915, passou a defender a idéia de 

que o sujeito possa ter empatia imaginando as emoções de outras 

pessoas.  

 

Ser empático para Titchener é perceber através de uma imitação interna o 

que sente o outro. Somente através da empatia pode se penetrar na consciência do 

outro. Para Ferreira (FERREIRA, 2011p.1) 

 

a empatia é a capacidade de se colocar e simular a perspectiva 

subjetiva do outro para compreender seus sentimentos e emoções. É 

uma resposta afetiva deflagrada pelo estado emocional do outro e 

uma compreensão dos estados mentais da outra pessoa. Nos estudos 

empreendidos por Decety (2004), a empatia é definida como uma 

disposição inata baseada nos sistemas espelho em conjugação com 

outras estruturas neuronais, que reúnem três capacidades a 

capacidade de sentir e representar as emoções e sentimentos de si e 

do outro; a capacidade de adotar a perspectiva do outro e a 

capacidade de fazer a distinção entre o eu e o outro. A função da 

empatia é entendida a partir do modelo das representações 

partilhadas entre o eu e o outro. Segundo esse modelo, haveria um 

código mental comum que extrairia as intenções do outro a partir da 

observação de seus movimentos e expressões emocionais. A função 

da empatia estaria na base de sentimentos morais de compreensão 
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do outro e sentimentos de solidariedade de ser capaz de se colocar 

na perspectiva do outro, e compartilhar experiências necessidades e 

objetivos. 

 

Para a autora, empatia está ligada a processos internos da mente definindo a 

forma como o ser humano vê seu semelhante. Neste sentido nos aproximamos da 

alteridade. Por outro lado, esta definição vê a empatia como um processo inato do ser 

humano, presente e necessário para o próprio desenvolvimento do homem.  

No campo da psicanálise o estudo da empatia esta ligado à relação entre 

paciente e psicanalista. Rogers (apud MOREIRA, 2009, p.62) defendia a idéia de que o 

psicoterapeuta ser empático “significa penetrar no mundo perceptual do outro e sentir-

se totalmente relaxado dentro deste mundo”. Estabelecer uma relação de empatia 

facilita, ou antes, permite o trabalho realizado na psicanálise. Para Rogers (apud 

BRANCO,2010, p.7) o sucesso em uma terapia psicológica  

 

é dado por três atitudes do terapeuta: apresentar-se em estado de 

congruência, ter consideração positiva incondicional com o cliente e 

compreende-lo empaticamente. (...) Rogers (1957 apud SERRA, 1990) 

se preocupou com a necessidade do terapeuta em “viver as atitudes 

do outro”, e nesse contexto definiu empatia como um processo 

ligado ao “sentir-se em”: O estado de empatia ou ser empático é 

perceber o quadro de referência interno do outro, adequadamente, 

com os componentes emocionais e seus significados, como se fosse a 

própria pessoa e sem nunca deixar de levar em conta a condição de 

‘como se’.  

 

O psicoterapeuta no processo da terapia tem que conseguir fazer este elo 

com o paciente. A empatia vai fazê-lo tomar a perspectiva do outro e compreender 

suas emoções e as razões de seus atos. Kohut (apud NAVA, 2005, p.1) em seus estudos 

enfatiza a  

 

utilização das capacidades empáticas do analista e afirma que, 
embora a empatia não tenha sido criada pela psicologia do self, esta 
ampliou a sua aplicação e aprofundou a sua importância teórica. Isto 
incide não só na forma como se estabelece o vínculo entre o analista 
e o seu cliente, como também condiciona o método de construir a 
interpretação e o modo de formulá-la ao analisando (...) 
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Para ele empatia é a 

 

capacidade de penetrar com o pensamento e o sentimento na vida 
interior de outra pessoa. É a capacidade de vivenciar, em qualquer 
momento da vida, o que a outra pessoa vivencia, mesmo que 
normalmente em grau atenuado. (apud NAVA, 2005, p.1) 

 

E seria a empatia e a interpretação as únicas ferramentas necessárias para o 

terapeuta promover a cura analítica. Entender o outro, seus sentimentos, colocar-se 

em seu lugar, tomar sua perspectiva e interpretar estes sentimentos são a base desta 

“cura”.  

Não por acaso para alguns estudiosos a habilidade de empatizar altera o 

comportamento da pessoa. Segundo Falcone (1999, p.1) alguns  

 

estudos propõem que os indivíduos empáticos tornam as relações 

mais agradáveis, reduzindo o conflito e o rompimento (Davis, 1983 a, 

1983 b). A habilidade em "ler" e valorizar os pensamentos e 

sentimentos das outras pessoas é o que, provavelmente, torna esses 

indivíduos mais bem sucedidos em suas relações pessoais e 

profissionais (Ickes, 1997). Por outro lado, indivíduos não empáticos 

parecem carecer de inteligência social e podem se tornar 

prejudicados no trabalho, na escola, na vida conjugal, nas amizades e 

nas relações familiares, além de correrem o risco de viver à margem 

da sociedade (Goleman, 1995). 

 

Neste ponto, ainda no campo da psicologia, a empatia é estudada não na 

relação terapeuta/paciente, mas nas relações sociais entre os seres humanos. Segundo 

alguns estudos a empatia tem importância como característica evolutiva no homem, 

sem a qual não chegaríamos tão longe. 

 

Vários estudos sugerem que, quando, literalmente, sentimos a dor, o 
sofrimento, a aflição de outra pessoa, tornamo-nos mais motivados a 
agir pró-socialmente de modo a reduzir esses sentimentos negativos 
em nós mesmos e no outro (Zahn-Waxler & Radke-Yarrow, 1990). 
Essa é uma das razões pelas quais a empatia tem sido considerada 
uma habilidade evolutivamente relevante e essencial para a 
manutenção das comunidades humanas. (PAVARINI e SOUZA, 2010, 
p.615) 
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Para os autores Motta; Falcone; Clark e Manhães (2006, p.1) 

 

Sob uma perspectiva evolucionista, empatia expressa-se na 

capacidade de captar sinais emocionais nos outros, o que consiste 

em uma habilidade de base inata, que serve para fins de 

sobrevivência das espécies, com o propósito de facilitar a reprodução 

e a fuga de predadores, entre outros. 

 

A empatia seria uma ferramenta necessária, segundo estes autores, para que 

o ser humano possa entender o outro e desta forma agir de uma forma mais social. 

Reconhecer sentimentos no outro nos ajudaria a sobreviver, na medida em que este 

reconhecimento traz consigo o próprio sentimento. Em outras palavras, a empatia faz 

surgir no observador não a mesma dor, mas a idéia próxima do que o outro sente e 

nossa vontade de protegê-lo.  

Através da empatia crianças podem adquirir comportamentos pró-sociais 

através de práticas educativas positivas. A falta da empatia faria com que a criança 

tivesse dificuldades de relacionamento (MOTTA; FALCONE; CLARK e MANHÃES, 2006, 

p.1). 

Para Pavarino;Del Prette e Del Prette (2005, p.129) existem  habilidades 

sociais empáticas que se desenvolvidas podem contribuir para que a criança se torne 

menos violenta à medida que ela consiga se colocar no lugar do outro e se sentir como 

o outro sente (ou pelo menos entender como se sente). Seriam estas habilidades 

sociais empáticas a observação das posturas não verbais, a tomada de perspectiva 

(colocar-se no lugar do outro) e a disposição para ouvir.  

 

 

A EMPATIA NO ENSINO DE HISTÓRIA 

 

Se mudarmos agora o foco da discussão para o campo da educação, tendo em 

mente a formação do conceito e o modo como foi utilizado e estudado, podemos fazer 

alguns apontamentos que aproximem ou legitimem o uso da empatia no ensino de 

história. 
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Falcone (1999) define empatia como uma habilidade de comunicação que 

pode ser dividida em três componentes: 

 

(1) um componente cognitivo, caracterizado pela capacidade de 

compreender, acuradamente, os sentimentos e perspectivas de outra 

pessoa; (2) um componente afetivo, identificado por sentimentos de 

compaixão e simpatia pela outra pessoa, além de preocupação com o 

bem-estar desta; (3) um componente comportamental, que consiste 

em transmitir um entendimento explícito do sentimento e da 

perspectiva da outra pessoa, de tal maneira que esta se sinta 

profundamente compreendida (Ver Davis, 1980, 1983a, 1983 b; 

Barrett-Lennard, 1993; Egan, 1994). (FALCONE, 1999, p.1) 

 

Embora o processo empático possa acontecer envolvendo esses três 

componentes, nosso foco no ensino de história será o componente cognitivo da 

empatia. Entre os trabalhos e conceitos estudados, permanece a idéia principal de que 

empatia é compreender o que o outro sente, tomar a perspectiva do outro.  

No ensino de história o exercício empático de colocar-se no lugar do outro, 

sendo este outro um agente histórico, pode promover uma melhor compreensão do 

conteúdo por parte do aluno. Por este motivo cada vez mais tem surgido trabalhos 

envolvendo o ensino de história e a empatia. No entanto, para manter a devida 

distância do que se trabalha em história das outras áreas do conhecimento, surge um 

novo conceito: empatia histórica. 

Para Ashby & Lee (apud PEREIRA, 2003, p. 53) a empatia histórica funciona 

como “um empreendimento, onde alunos mostram a capacidade de reconstruir os 

objectivos, os sentimentos, os valores e crenças dos outros, aceitando que eles podem 

ser diferentes dos seus”. Ou como uma “realização – algo que acontece quando 

sabemos o que o agente histórico pensou, quais seus objetivos, como entenderam 

aquela situação e se conectamos tudo isto com o que os agentes fizeram” (Lee apud 

ABUD, 2005, p.312). 

Para Baring (in CARDOSO, 2007, p. 136) empatia histórica significa a 

“capacidade de compreender os motivos das ações realizadas em outros momentos 

históricos e de compreender a produção de alternativas de ação típicas desses 

contextos. (...). 
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Esta “reconstrução” do passado realizada pelo aluno através de exercícios 

empáticos tem por base seu próprio conhecimento que ele utiliza como (AISENBERG 

apud SCHMIDT e GARCIA, 2006, p.4) 

 

marco assimilador a partir do qual se outorgam significados a novos 
objetos de conhecimento. Na medida em que se assimilam novos 
significados a este marco, este mesmo vai se modificando, se 
enriquecendo. É assim que passamos de um estado de menor 
conhecimento a outro de maior conhecimento. Daqui deriva o 
sentido pelo qual é necessário levar em consideração os 
conhecimentos prévios nas atividades de ensino: estes 
conhecimentos constituem o marco assimilador a partir do qual os 
alunos outorgam significados aos conteúdos escolares. 

 

Edwards (apud SCHMIDT e GARCIA, 2006, p.2) constrói o conceito de “formas 

do conhecimento”, o qual pode ser utilizado para designar a existência social e 

material do conhecimento na escola e propõe três categorias a serem analisadas para 

perceber no aluno a formação do conhecimento histórico: 

 

A primeira categoria é a “Forma de conhecimento tópico”. (...) Neste 
caso, estão excluídas as explicações e participações dos alunos. O 
saber tem um status em si mesmo e não é entendido como um 
significado para quem aprende. O conhecimento histórico é 
apresentado como uma verdade absoluta. 
A segunda é a “Forma do conhecimento como operação”, a qual 
pressupõe uma orientação e uma tarefa que conduza os alunos a 
realizar alguma operação com o conhecimento, ou seja, a aplicá-lo. 
(...) 
A terceira e última é a “Forma do conhecimento situacional”, (...) 
Trata-se de um “saber centrado num ponto de intersecção entre o 
mundo e o indivíduo para o qual o dito mundo é significativo” 
(SCHMIDT e GARCIA, 2006, p.2) 

 

Shemilt por sua vez apresentou uma categorização em cinco níveis das idéias 

de adolescentes sobre empatia histórica que equivale aos seis níveis propostos 

posteriormente por Ashby & Lee: no primeiro nível (O passado desconcertante) o 

aluno não consegue compreender as ações dos sujeitos do passado. São ,para ele, 

ininteligíveis; no segundo nível (O passado absurdo) eles reconhecem as ações, mas 

não as compreendem. Parecem estupidas por não reconhecerem que as pessoas do 

passado não sabem o que eles sabem; no terceiro nível (Estereótipos generalizados) os 
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alunos veem o passado de forma estereotipada, baseado em convenções baseadas em 

seus valores; no quarto (Empatia cotidiana) já se compreende melhor o passado, 

baseado em evidências, porém suas experiências ainda são projetadas na explicação 

do passado; no quinto (Empatia histórica restrita) , os alunos levando em conta as 

evidências, reconhecem-se como diferentes das pessoas do passado; no último nível 

(Empatia histórica contextualizada) os alunos são capazes de diferenciar pontos de 

vista, como o do historiador e dos agentes do passado (PEREIRA,2003, p.54). 

O que se busca em uma aula de história é que se chegue ao quinto nível onde 

os alunos apresentam respostas em modo explicativo pleno, em narrativa 

normalmente elaborada (BARCA,2001, p.17).  Para que o aluno chegue a este nível é 

necessário por parte do professor respeitar e reconhecer o saber trazido pelo aluno e 

se utilizar dele para intervir e modificar ou acrescentar algo novo ao que ele já possui. 

É na formação do pensamento histórico no aluno que reside a importância do 

estudo da empatia. O ensino de história na escola deve buscar como objetivo fazer 

com que o aluno chegue a um entendimento da história no qual ele consegue se 

diferenciar do personagem do passado, compreendendo suas ações dentro do 

contexto em que foram tomadas.  

Para que isto aconteça o aluno deve estabelecer uma relação empática com o 

passado. Somente vendo com os olhos dos personagens do passado, o aluno consegue 

chegar no nível em que suas explicações sobre o passado saem dos estereótipos 

generalizantes.  

 

 

A MÁQUINA DA IMAGINAÇÃO 

 

O RPG é um tipo de jogo que pressupõe por parte de seus participantes um 

exercício empático, já que o jogador representa um personagem. Em seu uso na 

educação pode ser usado para que o aluno “viaje no tempo”. No entanto, para que o 

aluno possa apreender conceitos dentro de um jogo de RPG, não basta simplesmente 

joga-lo. Há de se passar por certos passos que aproximem o jogo do modo como o 

historiador escreve a história, como os passos propostos por Schmidt & Garcia (2006): 
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a interpretação de fontes históricas diferenciadas (fontes escritas, iconográficas, etc); 

uma compreensão contextualizada (compreensão dos fatos históricos no contexto em 

que aconteceram) e comunicação (saber entender, interpretar para criar sua própria 

explicação histórica). 

 

Em uma aventura de RPG o jogador tem que passar por situações envolvendo 

as pessoas no passado, facilitando desta forma a compreensão do contexto em que as 

decisões dos personagens do passado foram tomadas.  

Para uma compreensão contextualizada se espera do aluno que ele entenda 

ou procure entender 

 

situações humanas e sociais em diferentes tempos, em diferentes 

espaços; relacionar os sentidos do passado com a sua própria vida 

presente e com projeções ao futuro; levantar novas questões, novas 

hipóteses a serem investigadas (SCHMIDT & GARCIA 2006, p.1) 

 

Em 2010, foi realizada no Colégio Estadual Prof. Dr. Heber Soares Vargas uma 

oficina de RPG, analisada na monografia O uso do RPG como ferramenta pedagógica 

no ensino de história entregue como trabalho de conclusão para a obtenção do título 

de Especialista em História Social e Ensino de História. Na oficina foi trabalhado o 

conceito substantivo escravidão.  

No jogo realizado em sala, os alunos, na pele de outros personagens, 

realizaram uma “viagem no tempo” onde confrontaram personagens do passado. 

Neste caso específico, os alunos voltaram para a Roma Antiga, onde se encontraram 

com personagens do passado como senadores, gladiadores, cidadãos romanos comuns 

e escravos.  

Os alunos interagiram com estes personagens e suas “vozes” saíram de 

documentos primários, utilizados nas situações vividas pelos alunos dentro do jogo. Os 

alunos para resolver as situações colocadas tiveram que analisar os documentos, de 

forma que eles pudessem se aproximar do que pensavam os romanos sobre a 

escravidão. Por se tratar de um jogo de fantasia o aluno pode ouvir falar sobre 
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escravidão em Roma de um escravo pessoal ou de um senador, os documentos se 

transformam em script do roteiro coletivo em que se constituiu o jogo de RPG. O aluno 

se encontrava no contexto em que o documento foi escrito. 

Quanto à comunicação, também aqui o RPG facilita o processo, pois ao 

interagir com os personagens do jogo o aluno acaba por exprimir suas interpretações. 

É algo inerente ao jogo.  

O RPG pode vir a facilitar o processo empático que ocorre entre os alunos, ou 

antes, perceber a ocorrência da empatia. Para o professor pesquisador, entender 

sobre este processo pode ajudar e muito para que se compreenda como o aluno 

desenvolve suas idéias históricas. 

Jogar RPG é um exercício de contar histórias em grupo, onde os jogadores 

criam personagens para si mesmos e se colocam em situações criadas por suas 

imaginações. A empatia é condição sine qua non deste jogo. Não que não seja possível 

jogar sem a empatia, mas o jogo com certeza faz mais sentido e, do ponto de vista do 

jogador, torna-se mais prazeroso. 

É exatamente o exercício que se quer do aluno através da empatia histórica: 

se colocar no lugar de outra pessoa, pensar e sentir como ela. Assim o conhecimento 

faz mais sentido e fica mais simples de ser entendido. 
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As formas de magia no mundo romano 
representadas em “O asno de ouro” de Apuleio 
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No estudo da história social do mundo antigo, os historiadores têm sempre que 

se defrontar com o predomínio do ponto de vista aristocrático que está presente na 

maior parte da documentação escrita de que dispomos. Essa dificuldade pode ser 

contornada pelo estudo de outras fontes documentais, como as arqueológicas e 

epigráficas, que nos dão acesso a uma diversidade muito maior de grupos sociais. No 

entanto, os textos da tradição literária também apresentam exceções que nos 

permitem romper o ponto de vista aristocrático sobre a sociedade antiga. Uma dessas 

obras é O Asno de Ouro ou Metamorfoses de Apuleio, autor norte-africano que viveu 

no século II d. C.. 

O que se sabe sobre a vida de Apuleio é baseado no que ele mesmo deixou 

sobre si em suas obras, sobretudo na Apologia e nos Florida – obras em que busca o 

reconhecimento de sua qualidade de filósofo. Na obra Apologia Apuleio revela que era 

membro da elite governante da pequena cidade norte-africana de Madaura, na 

Numídia (Madauruch na atual Argélia), e como nasceu em uma colônia romana era 

                                                           
1
 Graduada em História pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Estudante do programa de pós-

graduação Especialização em Religião e Religiosidades. 
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também cidadão romano. Viveu entre os governos dos Imperadores Adriano (117-138 

d.C.) e Marco Aurélio (161-180 d.C.).   

Depois de ter sido educado em sua cidade natal, Apuleio viajou para diversos 

lugares para completar sua instrução. Conheceu o Oriente, foi à Grécia, onde estudou 

filosofia e teria se aprofundado em platonismo. Viajou também à Itália e estudou 

direito e eloquência em Roma, além de ter estudado retórica e gramática em Cartago 

(FANTACUSSI, 2006, p. 42). Sabe-se também que Apuleio exerceu importante cargo 

sacerdotal em Cartago, através da obra Florida – obra de retórica dividida em quatro 

livros de vinte três fragmentos de discursos pronunciados na cidade. Segundo La Rocca 

(2005, p. 26) através de indícios dos fragmentos é possível data-los seguramente nos 

anos do império conjunto de Marco Aurélio e Lúcio Vero (161-169 d.C.).  

Apuleio viajava muito, conheceu diferentes regiões e culturas, e como destaca 

em Apologia, ele se iniciou em vários cultos mistéricos. Segundo Semíramis Corsi Silva 

(2006, p. 101), geralmente, a expressão “religiões de mistérios” está relacionada ao 

culto de Isis, Mater Magna ou Mitra, de Dioniso Baco, e ao culto de Elêusis, que 

representa os ritos de mistérios propriamente ditos. Suas viagens proporcionaram-lhe 

amplo conhecimento sobre diferentes culturas, além dos estudos filosóficos que o 

configuraram como um filósofo platonista, gerando algumas obras literárias sobre esse 

tema. Além de estudioso, Apuleio era também um sofista, “uma espécie de filósofo e 

orador que não tinha moradia fixa e viajava pelas cidades do Império pronunciando 

conferências” (SILVA, 2006, p. 27-28). 

Quando se encaminhava para Alexandria, Apuleio parou em Oea – uma antiga 

cidade romana da África Proconsular, atual Trípoli na Líbia – para uma de suas 

habituais conferência, e na cidade, acabou adoecendo. Durante sua estadia, conheceu 

e se casou com uma viúva riquíssima, Emília Pudentila, mãe de um antigo amigo e 

condiscípulo. Foi acusado pela família da noiva de ter recorrido à prática de magia para 

conquistar a viúva e induzi-la ao casamento, tendo em vista sua fortuna (SILVA, 2006). 

De acordo com a lei local, a punição para o uso de práticas mágicas era a morte, 

Apuleio foi então seu próprio advogado, pois tinha facilidade no discurso pela sua 

formação retórica, era brilhante e sabia persuadir. Durante o processo, protagonizou 

verdadeiros espetáculos, atraindo ao fórum todos os dias do julgamento multidões 
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ávidas de o ouvirem. Apologia é a obra organizada a partir dos argumentos do discurso 

de autodefesa que se constitui contra a acusação judicial do uso de práticas mágicas 

para contrair o matrimônio, e posteriormente foi elaborado e publicado na forma 

escrita. Nesta obra encontram-se informações importantes sobre a vida e a trajetória 

pública do autor. 

O processo, que ocorreu, provavelmente, entre 157 e 158 d. C., foi arquivado 

por falta de provas. Apesar de ter persuadido os acusadores do não uso das práticas 

mágicas para contrair o casamento, a crença de que era mágico perdurou, já que 

durante o julgamento demonstrou grande conhecimento sobre o assunto.  

Posteriormente, Apuleio fugiu com a esposa da fama indesejável de Oea, pois o caso 

teve grande repercussão pública, mas sua eloquência e triunfos ficaram célebres. Foi 

então, que seguiu para Cartago, lá exercendo o cargo de sacerdote. 

Apuleio possui uma vasta produção escrita conhecida, além de obras que 

foram perdidas e textos que são supostamente de sua autoria. Semíramis C. Silva 

(2006) divide as obras de Apuleio e em cinco categorias, usando um critério estilístico 

para sua divisão. Usaremos essa organização para fazer um plano geral aos nossos 

leitores da produção apuleiana: 1) Obras oratórias: Apologia (L. Pro se de magia liber) 

e Flórida (L. Florida); 2) Novela: O Asno de Ouro ou Metamorfoses (L. Metamorphoses); 

3) Obras filosóficas: O Deus de Sócrates (L. De Deo de Socratis), Platão e sua doutina (L. 

De Platone et eius dogmate) e O mundo (L. De Mundo); 4) Obras perdidas de possível 

autoria apuleiana: são obras e citações de textos que Apuleio faz alusão em outros 

textos, sendo de sua própria autoria, mas cujas referências são por nós desconhecidas, 

tendo sido, provavelmente perdidas (SILVA, 2006, p. 41); 5) Obras apócrifas: são 

“alguns tratados sobre a divindade de Hermes Trimegisto e Escapulário e tratados 

naturais sobre plantas medicinais encontrados são colocados como de possível autoria 

de Apuleio” (idem, p. 42). Não podemos deixar de lado o atributo de tradutor, como 

Apuleio tinha fluência nas línguas grega e latina, também traduziu algumas obras de 

Platão para o latim. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa escolhemos estudar a obra O Asno de 

Ouro, que teria sido a obra da maturidade do autor, posterior às suas longas viagens, 

escrita por volta dos anos de 160 e 170 d.C.. Isto, somado à presença de grande 
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conhecimento a respeito da magia e das religiões dentro da última obra, faz com que 

Vanessa Fantacussi, em sua dissertação de mestrado, concorde com os autores que 

acreditam que o protagonista de O Asno de Ouro seja identificado como Apuleio (2006, 

p. 44): “As Metamorfoses constituem um complexo conjunto de aventuras, 

envolvendo significativamente as religiões do século II, que teriam sido absorvidas por 

Apuleio ao longo de suas viagens”. O Asno de Ouro teria sido, então, um reflexo de 

todas as viagens de Apuleio, uma espécie de autobiografia metafórica. 

Entretanto, Fergus Millar (1981) argumenta que a narrativa básica do livro é 

uma tradução e adaptação de um curto livro grego, de Lúcio de Pátria, do século I d. C.. 

Dessa forma, a narrativa básica não seria original de Apuleio, apesar de algumas 

histórias terem sido adicionadas (como a de Eros e Psiquê) e o desfecho também ser 

diferente, pois na versão grega não existe um XI livro com a redenção do protagonista. 

Para Millar, o fato de existir a história precedente explica o porquê de a história da 

obra de Apuleio se passar em províncias no centro e no norte da Grécia (Hípata, 

Corinto, Concreias, entre outras) e não na África – sua pátria natal (MILLAR, 1981 p. 

63). Além disso, o próprio Apuleio admite logo no começo do livro, que essa história 

teria vindo da Grécia: “Começamos aqui uma fábula grega” (tradução nossa), Fabulam 

Graecanicam incipimus (APULEIUS, O Asno de Ouro, I, 1). 

De fato, a narrativa de Apuleio pode ser considerada original por todas as 

adaptações feitas a partir da história base. Suas representações e críticas satirizadas da 

sociedade antiga são provenientes de uma visão e interpretação próprias.  

O Asno de Ouro, obra narrada em primeira pessoa, trata da história de Lúcio, 

um moço viajante de alta condição social e de boa família; um rapaz de uma 

curiosidade infinita, que viaja de sua pátria para Tessália – conhecida na Antiguidade 

como a terra das artes mágicas. Ao passar por Hípata, é hospedado em casa de Milão e 

de sua esposa, Panfília, mulher conhecida na cidade como uma feiticeira. Vive um 

romance com uma escrava da casa, de nome Fótis, que o ajuda a roubar um tipo de 

poção mágica de sua senhora para transformar o protagonista em um pássaro. Porém, 

ao passar o unguento pelo corpo, Lúcio se transforma em um burro. Desfazer a 

metamorfose não seria difícil, pois ele precisaria apenas comer rosas para voltar a ser 

um homem. No entanto, ao ir à estrebaria, para esperar o raiar do dia e a escrava Fótis 
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poder trazer-lhe as rosas, Lúcio é levado por um grupo de bandidos que acabavam de 

assaltar a casa, juntamente com seu cavalo, outro burro e toda a prataria furtada. 

Assim começam as aventuras e desventuras de um burro que um dia fora gente para 

conseguir encontrar as tais flores que o fariam voltar a sua verdadeira forma. 

Ao final da trama, no livro XI, Lúcio tem um sonho em que a deusa Isis explica 

o que ele deve fazer para conseguir se transformar novamente em humano. Depois de 

seguir o que a deusa lhe aconselhou em sonho, o protagonista chega ao caminho de 

suas tão esperadas rosas, acabando com o feitiço e consequentemente desfazendo a 

metamorfose que o fizera burro. Quando volta à forma humana, Lúcio, agradecido 

pela ajuda da deusa, passa a se dedicar totalmente ao culto de Isis, terminando a 

história como sacerdote consagrado e iniciado nos “cultos mistéricos”. 

No entanto, ao adotar o artifício literário da transformação do protagonista 

em um asno, o autor de O Asno de Ouro pôde fazer de Lúcio um observador incógnito 

de realidades sociais muitas vezes distantes do universo aristocrático. Em sua obra são 

assim apresentadas observações sobre comportamentos e atitudes dos mais diversos 

atores sociais, desde os artesãos aos pequenos agricultores, dos soldados aos bandidos 

e dos comerciantes aos escravos.  

Neste estudo buscamos compreender como a magia e as práticas mágicas são 

representadas e definidas nessa obra, concentrando-nos, sobretudo, nas relações de 

que o autor faz entre a condenação do uso de práticas considerada mágicas e a não 

reprovação de práticas consideradas compondo parte de expressões de religiosidade. 

Percebemos que na antiguidade as práticas mágicas eram muito conhecidas e 

presentes na mentalidade dos indivíduos, entretanto, “tanto na Grécia, como em 

Roma deve-se fazer uma distinção entre o uso de práticas mágicas na religião oficial e 

os usos populares de magia” (SILVA, 2010, p. 122).  

Duas questões importantes no estudo da magia – e das práticas mágicas – é 

sua relação com a religião e a ciência. A crença em feitiçaria e práticas mágicas envolve 

uma pretensa capacidade sobrenatural de modificar o curso da natureza mediante ao 

uso correto de encantamentos e procedimentos específicos (SILVA, 2006, p. 96). Seria 

nesse sentido que a magia se distingue da Religião, pois essa representa a crença em 

forças superiores, ou divinas, que não podem ser controladas. Entretanto diz-se 
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“pensamento mágico” sempre que admite-se a intervenção de poderes sobrenaturais 

na vida dos homens (SANTOS, 1963, p. 852), o que acaba por aproximá-la da religião. 

Apesar de magia ser muitas vezes associados a práticas sobrenaturais e irracionais, 

alguns autores como Frazer sustentam que a magia é a fonte principal de todo o 

conhecimento, diferente de Durkheimer que refere-se à magia como sendo parte de 

um processo intermediário entre a ciência e religião (Dicionário de Sociologia, 1963, p. 

207).  

De uma forma geral, na Antiguidade a magia era mal vista e condenada, tanto 

social como juridicamente. Sendo assim, o uso dos termos que caracterizassem magia 

ou feitiçaria era sempre depreciativo. Apesar dessa condenação existia uma distinção 

entre a magia “boa” e magia “má”. Essa “magia boa” era associada aos deuses e à 

religião oficial romana. Se por um lado era ligada ao conhecimento místico, por outro 

tinha uma base considerada científica e fundamentada no que o antropólogo inglês 

James Frazer posteriormente chamaria de Teoria da Simpatia Universal – segunda qual 

o pensamento mágico é visto “como uma forma de conceber a organização do 

universo por meio de leis que se conhecidas podem ser usadas a fim de regular a ação 

mecânica da natureza” (SILVA, 2006, p. 97). Essa magia que mesclava elementos 

religiosos e especulações filosóficas era conhecida como teurgia, que inferimos que o 

próprio Apuleio praticava, quando afirma, na Apologia, ser iniciado nos diversos cultos 

mistéricos.  

 
[...] a magia teúrgica é uma concepção elevada e sacerdotal com 
caráter soteriológico, estando vinculado à religião, estabelecendo a 
comunicação com as potências divinas e sendo um veículo de 
conhecimento e participação no culto isíaco. Cerimônias de caráter 
mágico se veiculavam claramente com ritos mistéricos, que 
participavam da adivinhação e inclusive veiculavam-se a doutrinas de 
elevado conteúdo espiritual, como a própria teoria demonológica 
apuleiana e toda corrente filosófica do platonismo médio. As 
operações “milagrosas” dos magos se realizavam pela mediação dos 
daimones2 [...] A magia se apresentava em um marco de grande 
diversidade segundo eram seus agentes, seus rituais e suas práticas. 
(HIDALGO DE LA VEGA, 1995, p. 175, Apud SILVA, 2010, p. 125). 

                                                           
2
 Os daimones foram definidos por Apuleio na obra O Deus de Sócrates (L. De Deo Socratis) como sendo 

seres que habitavam as regiões aéreas e cuja função seria facilitar a comunicação entre os homens e os 
deuses. Esses seres especiais eram conhecidos entre os gregos e também foram chamados de gênios 
entre os romanos (SILVA, 2012, p. 55). 
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Entretanto, Apuleio não se denomina como teurgo porque, segundo Silva 

(2006, p. 99), “estas práticas estavam no início de seu desenvolvimento no momento 

que sofre a acusação, e talvez ainda não recebessem esta denominação”.  

A “magia má” era chamada de goetéa e eram práticas populares, 

consideradas maléficas e charlatãs e, consequentemente, condenadas. As duas formas 

de magia eram consideradas opostas, mas não havia uma demarcação nítida entre 

elas. Para Silva (2006, p. 97-98) a diferenciação do fenômeno estava mais ligada à 

intenção do indivíduo praticante da magia do que à prática em si. Dessa forma se 

houvesse uma boa intenção ou se estivesse incorporado a ritos religiosos era teurgia, 

caso contrário, se fosse praticada para o malefício de outrem, ou com intenções 

particulares era chamada goetéa. No entanto, “tal concepção não significava que a 

atitude do praticante fosse o único ponto definidor do tipo de magia” (SILVA, 2006, p. 

98). Não se trata exatamente da reprovação do uso de qualquer tipo de práticas 

mágicas, mas o sentido que a sociedade dava às práticas e as consequências que estas 

poderiam trazer.  

 Semíramis C. Silva (2012, p. 170) observa que em sua defesa da acusação de 

magia, Apuleio contrapõe atitudes características dos dois tipos de magia: “Apuleio 

nega uma característica própria da magia, a de obrigar os deuses a fazerem a vontade 

do mago”. Nesse sentido, os praticantes dos ritos relacionados à religião serviam aos 

deuses, enquanto que os praticantes da magia maléfica tentavam controlar os deuses 

mediante encantamentos para que os deuses fizessem a vontade do mago.  

Portanto, podemos concluir que ao Apuleio retratar uma metamorfose 

causada por práticas mágicas, não significa que o autor acreditava que isso fosse 

possível, entretanto o autor acredita e condena a existência e o uso das práticas do 

tipo goetéa, isto é, perpetrada na intenção de prejudicar outrem. Essa transformação 

pode ser considerada uma metáfora para que dessa forma pudesse justificar a ironia 

da narrativa. Mesmo dentro da história existe a distinção entre dois tipos de magia – 

uma boa e outra má – pois a magia que transforma o protagonista em asno era uma 

prática obscura, feita no meio da noite e da escuridão, enquanto que a prática que 

desfaz a metamorfose acontece junto com uma festa ao culto de uma deusa que 
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apesar de ser estrangeira, tinha sido aceita e adaptada à religião romana (FANTACUSSI, 

2006). 

Segundo Nicole Fick (1985, p. 134 Apud SILVA, 2006, p.100) Apuleio faz parte 

do grupo de autores latinos do período do Principado que apresentam a prática da 

magia definida como goetéa com “gestos de temor e crítica”, ao contrário das práticas 

relacionadas com a filosofia e segredos divinos, que são representadas como resultado 

de um “precioso esclarecimento” – como no caso do final da narrativa de O Asno de 

Ouro, onde o protagonista recobra a forma humana através de um esclarecimento 

proporcionado pela deusa Isis e pelo seu culto mistérico.  

Percebemos que esse “temor” de Apuleio que se concretiza na representação 

de práticas mágicas cometidas com má intenção, se resume às personagens femininas, 

como no caso de Panfília:  

 

[...] Guarda-te, guarda-te energicamente dos perigosos artifícios e da 
criminosa sedução dessa Panfília, mulher do Milão que dizes ser o teu 
hospedeiro. Ela passa por mágica de primeira ordem3, e entendida 
em todos os gêneros de encantamentos sepulcrais4. Consegue, 
soprando sobre varinhas pedregulhos, ou outros objetos miúdo, 
mergulhar toda a luz do mundo sideral no fundo do Tártaro e no 
antigo caos. Reparando num moço bonito e bem-feito, atraída por 
sua beleza, não tira os olhos nem os pensamentos. Prodigaliza-lhe 
carícias, apodera-se do seu espírito, enlaça-o para sempre nas 
armadilhas de um amor insaciável. Mas aqueles que se mostram 
morigerados, e que, por seus desdéns, incorrem em seu favor, num 
instante ela os transforma em pedras, em carneiros, em quaisquer 
animais, sem falar daqueles que simplesmente suprime. Eis o que 
temo, e contra que o que te previno. 
(APULEIO, O asno de ouro. II, 5) 

 

Na obra não há a representação de nenhum “feiticeiro”. O único homem que se 

utiliza desse tipo de magia na história é o próprio protagonista que por seu excesso de 

curiosidade e falta de conhecimento dessas práticas, acaba por conseguir como 

“punição” a metamorfose em um asno. Entretanto, existe na obra uma passagem em 

que um homem que utiliza da sabedoria alcançada pela sua experiência de vida, que 

                                                           
3
 Maga primi nominis: Maga/ feiticeira de primeiro nome 

4
 carminis sepulcralis magistra: mestre nos encantamentos sepulcrais 
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faz “beberagens” que levam um homem a morte, mas não é considerado feiticeiro e 

nem suas práticas são mágicas, pelo contrário, é chamado de “médico”:  

 
A mulher que havia muito perdera o título de esposa, procurou um 
médico, notável por sua ausência de escrúpulos, frequentemente 
citado por suas gloriosas explorações [...] Ofereceu-lhe logo 
cinquenta mil sestércios, mediante aos quais ele venderia um veneno 
fulminante. (APULEIO, O asno de ouro. X, 25).  
 

 Talvez o que não o configure como feiticeiro seja o fato de não usar de “forças 

ocultas” como Panfília – mulher de Milão. Durante a vida de Apuleio, a lei que punia o 

uso de práticas mágicas era a Lex Cornelia de Sicariis et Veneficis que era o ponto da 

Lei Cornélia que castigava delitos contra a vida. O termo veneficium é derivado do 

grego e significa tanto a fabricação de drogas e venenos como também todo tipo de 

encantamentos (SILVA, 2010, p 123). Ou seja, na prática da lei romana, tanto a 

personagem Panfília que usa de poções para fazer com que rapazes se apaixonem por 

ela ou para atacar contra a suas vidas quando ela não conseguia o que desejava, 

quanto o “médico” que produz beberagens e venenos, seriam ambos condenados da 

mesma forma e pela mesma lei.  

Podemos observar também presente na obra O Asno de Ouro essa 

diferenciação da magia condenada e das práticas ligadas à religião. No trecho a seguir 

podemos ressaltar a necessidade do segredo, essa magia maléfica é sempre escondida, 

é feita em segredo. A escrava Fótis ainda conta que Panfília não aceita que seu segredo 

seja declarado, mas promete revelá-lo a Lúcio com a condição de que ele também 

guarde esse segredo:  

 

[...] ela se retira sempre para a solidão, longe de qualquer presença, 
para cumprir seus ritos secretos. Entretanto, a tua vontade está para 
mim acima do perigo [...] com a condição, todavia, de que, como eu 
disse no começo, tu guardes fielmente silêncio sobre negócio tão 
grave.  
(APULEIO, O asno de ouro. III, 20) 
 

A mágica de Panfília é praticada individualmente e em um âmbito 

essencialmente privado, com objetivos próprios e íntimos. Dentro da narrativa 

apuleiana esse tipo de prática é, além de individual, sempre representada longe da luz 

do dia, desenvolvidas na penumbra da noite – circa primam noctis vigiliam (APULEIO, 
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O asno de ouro. III, 21): “cerca da primeira vigília da noite” (tradução nossa). Diferente 

de práticas relacionadas à religião romana, em que os ritos acontecem na esfera 

pública, não constituindo constrangimento ou condenação pelas suas práticas que 

acontecem durante o dia e de forma coletiva como no caso da festa de Isis em que o 

protagonista consegue voltar a sua forma original:  

 
O céu, por fim desembaraçado de seu céu de neblina, brilhava 
imaculado com o brilho que lhe é próprio. Eis que, pouco a pouco, 
desfilaram os primeiros grupos da procissão solene (APULEIO, O asno 
de ouro. XI, 7-8). 
 

Diferentemente de Semíramis Corsi Silva (2012) que faz uma análise do 

discurso (não apenas) sobre magia presentes na obra Apologia de Apuleio e a relação 

com o poder na Antiguidade, neste projeto pretendemo-nos atentar às representações 

acerca da magia desse autor na obra O Asno de Ouro, levando em consideração o 

cunho irônico da obra literária, o que pode dificultar um pouco a análise, entretanto 

não a impossibilita.  

De forma geral, a utilização de literatura como documento, pode nos mostrar 

uma série de aspectos ligados a atividades cotidianas e da estrutura social do universo 

romano que, muitas vezes, diferem das representações universalistas de muitos 

autores antigos. Isso nos permite ir além dos estudos tradicionais, que se resumem 

substancialmente em estudos sobre a classe dominante. Como resume Funari (2003, p. 

17): “Esta concentração nos estudos mais elevados da sociedade acaba afastando o 

mundo antigo da realidade”. Assim, as novas perspectivas de análise nos ajudam a 

chegar mais próximo do cotidiano das sociedades da Antiguidade, com um olhar mais 

atento às relações desenvolvidas entre os diferentes atores sociais, em uma 

perspectiva múltipla. 

Este é o caso, entre os classicistas, dos estudos sobre o romance antigo, como o 

Satyricon de Petrônio e O Asno de Ouro de Apuleio, que conheceram um interesse 

renovado nos últimos anos, por apresentarem uma visão, certamente ficcional, mas 

nem por isso menos vívida, dos comportamentos, atitudes e inclusive do vocabulário 

das pessoas comuns, que podemos depreender de um estudo acurado do texto latino. 

A obra literária satírica pode ser assim explorada não como um reflexo imediato das 
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realidades sociais, como se tratasse de relato neutro, mas como uma construção feita 

por autores determinados para objetivos específicos, mas que ainda assim resultam de 

observações concretas de um mundo social muito distante do universo aristocrático e 

que podem, por isso, ser exploradas com proveito pelos historiadores (FUNARI; 

GARRAFFONI, 2009, p. 104-106).  

De forma mais específica em relação às representações da magia na 

Antiguidade, os relatos literários trazem grandes possibilidades para o estudo dessas 

práticas, pois como eram condenadas, os praticantes geralmente faziam segredo de 

seus cultos. Como destaca Fidel Pascua Vílchez (2011, p. 62): “esta ocultação e o 

secretismo da prática da magia fazem com que não nos resulte fácil hoje conhecer 

com exatidão o que era a magia ou o que era um mago na Antiguidade”.  

Quando analisa o discurso Apologia, Semíramis C. Silva (2010, p. 126) defende 

que as obras de Apuleio sejam interessantes para o estudo das concepções 

aristocráticas sobre a magia de sua época, sendo que para compreender as práticas 

populares de magia na África Romano, é necessário recorrer a outras fontes. 

Entretanto, acreditamos que ao analisarmos a obra satírica O Asno de Ouro, teremos a 

possibilidade de compreender também como o autor representa as práticas populares 

na Antiguidade. Isso já que, embora essa narrativa cômica reflita, de certo modo, 

preocupações próprias do autor da obra, ela pode também falar às aspirações de seus 

leitores. Segundo Glaydson J. Silva:  

 
[...] o exagero e a caricatura denunciam nos textos as intenções dos 
autores, cujos discursos paródicos são indicadores de suas visões 
sobre o mundo [...] Estes discursos não são relatos fieis da vida 
cotidiana; há entre os autores e leitores uma cumplicidade, que se 
concretiza no humor. (SILVA, 2001, p. 40) 

 

Dessa forma podemos compreender um pouco mais como a magia e as práticas 

mágicas são entendidas no Principado Romano através das representações feitas por 

Apuleio, na obra O Asno de Ouro.  
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O modernismo brasileiro e a busca pela definição 
de nação durante o Estado Novo (1920-1940) 
 

Lucas Dias Martinez Ambrogi 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O presente texto originou-se a partir do desenvolvimento de nossa pesquisa de 

mestrado intitulada, Tensões sonoras: embates entre dois discursos sobre o 

nacionalismo musical no Brasil – Mário de Andrade e o grupo música viva (1920 – 

1950), cujo objetivo foi analisar os discursos sobre o nacionalismo musical produzido 

por grupos supostamente divergentes que surgiram em contextos distintos, sendo o 

primeiro aquele formado por músicos e intelectuais influenciados pelo ideário 

nacionalista de Mário de Andrade, no contexto da década de 1920, e o segundo grupo, 

denominado Música Viva, organizado pelo flautista alemão Hans-Joachim Koellreutter 

em 1939 no Rio de Janeiro, o qual era formado por compositores influenciados pelos 

parâmetros da então chamada música de vanguarda. Tendo em vista a amplitude do 

tema, o objetivo do presente trabalho é analisar o contexto histórico e cultural das 

primeiras décadas do século XX, no qual uma determinada ideia de nação emergiu se 

opondo à concepção de arte nacional romântica. Observaremos, portanto, 

especificamente os eventos relacionados à construção do ideário nacionalista de Mário 

                                                           
1
 Mestre em História Social pelo Programa de Pós Graduação em História Social –UEL (PPGHS-UEL) e 

professor da rede pública de ensino do Estado do Paraná (SEED-PR). 
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de Andrade, bem como as críticas do grupo de artistas e intelectuais denominado de 

“modernista”, as quais combatiam o que à época se chamava de “passadismo” o que, 

segundo a pesquisadora Elizabeth Travassos, seria “[...] representado grosso modo 

pelo romantismo, na música, e pelo parnasianismo, na poesia”. (TRAVASSOS, 2000, p. 

19) 

Dessa forma, no Brasil, as primeiras décadas do século XX são caracterizadas 

como sendo um período de busca pela renovação dos parâmetros que informavam a 

produção artística, tarefa esta levada a cabo por grupos denominados modernistas. 

Novas concepções de arte nacional são então elaboradas assim como também uma 

nova ideia de nação brasileira. Nesse sentido é importante lembrar o papel 

desempenhado pelo governo do Estado Novo e sua política cultural efetivada em 

grande parte pelo ministro da Educação e da Saúde, Gustavo Capanema, que se 

empenhou na luta por definir culturalmente o “homem brasileiro” e que contou com a 

participação de vários artistas e intelectuais modernistas em seu ministério. 

Em 1917, Monteiro Lobato publicou o seguinte texto no jornal paulista O 

Estado de São Paulo, periódico em que exercia a função de crítico de arte, referindo-se 

especificamente à exposição da pintora Anita Malfati, inaugurada em 12 de dezembro 

daquele ano: 

Sejamos sinceros: futurismo, cubismo, impressionismo e “tutti 
quanti” não passam de outros tantos ramos da arte caricatural. É a 
extensão da caricatura onde não havia até agora penetrado. 
(LOBATO apud NEVES, 1981, p. 31) 

 

O artigo era uma dura crítica à nova linguagem2 adotada pela pintora, cujos 

traços, que se aproximavam do cubismo, foram os responsáveis por chocar o público e 

despertar a ira dos críticos especializados no assunto, como ocorreu com Lobato, que a 

considerou uma das manifestações da “arte caricatural” que se expandia naqueles 

tempos. (NEVES, 1981, p. 31) 

Nesse período, alguns intelectuais brasileiros já tinham conhecimento da 

agitação cultural que vinha ocorrendo na Europa desde os finais do século XIX, tal 

                                                           
2
 Por linguagem entendemos aqui, tal como Nicolau Sevcenko, “todo um sistema de produção de 

significados e de interação comunicativa”, não se restringindo a linguagem, portanto, ao domínio oral 
ou escrito das palavras. Ver SEVCENKO, Nicolau. Transformações da linguagem e advento da cultura 
modernista no Brasil. In: Estudos Históricos. Vol.6, n. 11, 1993, p. 78. 
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como Oswald de Andrade, que havia retornado da Europa divulgando no Brasil as 

ideias do futurismo. (NEVES, 1981, p. 31) Essa agitação tomou conta do ambiente de 

produção artística brasileiro resultando em um movimento de contestação e libertação 

dos antigos cânones que balizavam a criação das artes. (NEVES, 1981, p. 31) 

A crítica de Lobato mobilizou alguns intelectuais, artistas e escritores em defesa 

de Anita Malfati, dentre eles o mesmo Oswald de Andrade, que publicou um artigo no 

Jornal do Comércio denunciando “[...] o atraso do meio artístico paulistano”. 

(TRAVASSOS, 2000, p. 18) Essa divergência, segundo Elizabeth Travassos,  

 
[...] preludia a Semana ao levar ao conhecimento de um público 
mais amplo, por meio da crítica jornalística, a nova maneira de 
codificar diferenças por ventura percebidas na produção artística, 
que passam a ser interpretadas como sinais de modernização. 
(TRAVASSOS, 2000, p. 18) 

 

Dessa forma, toda discussão sobre a estética a ser adotada na produção das 

artes foi amplamente divulgada através dos meios de comunicação da época, como o 

jornal. O público que tinha acesso a esses meios, sobretudo aquele envolvido com as 

discussões no âmbito das artes, passou a interpretar eventuais diferenças presentes na 

produção artística como um sinal de modernização. Essa discussão antecedeu a 

Semana de Arte Moderna, que ocorreria pouco tempo depois. Travassos apresenta o 

quadro que se desenhou por aqueles dias: 

 
O episódio catalisou, artistas, poetas e jornalistas, a maioria deles 
jovens, em torno da ideia de celebrar o Centenário da 
Independência, cujos festejos oficiais estavam em preparação, 
colocando na cena cultural a polarização entre modernos – 
chamados genericamente de “futuristas” – e “passadistas”. 
(TRAVASSOS, 2000, p. 19) 

 

As mudanças na concepção das artes, decorrentes das transformações 

ocorridas na sociedade em finais do século XIX, também aconteceram no Brasil 

tornando-se evidentes nas duas primeiras décadas do século XX. O alvoroço causado 

pela exposição de Malfati logo se tornou público através da publicação em jornais das 

discussões entre escritores que se posicionaram de forma contrária e favorável à arte 

desta artista, como foi o caso de Monteiro Lobato e Oswald de Andrade.  
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Não demorou muito para que, também no Brasil, o termo moderno fosse 

associado ao novo, ao experimental, fazendo com que a ele fosse associado o termo 

“futurista”,3 enquanto que aos contrários às inovações que foram propostas pelos 

modernos, restou o rótulo de “passadista”. Como sublinhou Neves, nessa busca por 

uma renovação no campo das artes e pelo emprego de novas linguagens, sempre em 

oposição aos antigos paradigmas que definiam o ambiente cultural do período, o 

grupo formado por intelectuais simpatizantes do modernismo utilizava o termo 

“futurista” como uma bandeira de guerra. Na visão deste autor, sua função era a de  

 
[...] mostrar aos que acompanhavam a grande polêmica entre os 
jovens escritores e a crítica tradicionalista que, aceitando o titulo de 
futuristas, aqueles jovens pretendiam apenas defender a liberdade 
de expressão e a modernização das linguagens artísticas, sem com 
isto jurar fidelidade à nova estética européia. (NEVES, 1981, p. 33) 

 

Desta forma, o termo “futurista” passa a designar o “revolucionário” e o “[...] 

defensor da causa do modernismo”. (NEVES, 1981, p. 33) De fato, o movimento 

modernista no Brasil também enfatizava a necessidade de uma renovação no campo 

das artes e no ambiente cultural como um todo, tal como vinha ocorrendo em países 

europeus.  

Travassos considera que o movimento modernista foi marcado por duas fases, 

sem datas definidas, que se diferenciaram em função de pressupostos e formas de 

atuação. A primeira se caracterizava pela busca por uma atualização estética e o 

combate contra o que à época se chamava “passadismo” o que, segundo a autora, 

seria, como já foi dito, representado, na música, pelo romantismo, e pelo 

parnasianismo, na poesia. (TRAVASSOS, 2000, p. 19) A segunda fase, por sua vez, “[...] 

enfatiza a preocupação com a realidade brasileira” e introduz o tema da constituição 

da nação nas discussões culturais e estéticas, “[...] gerando uma mudança de tom que 

fará com que, mais tarde, se fale de modernismo nacionalista”. (TRAVASSOS, 2000, p. 

21) A essa altura, observa Travassos, não se tratava mais apenas de romper com o 

                                                           
3
 Nesse caso, o termo “futurista” era usado de forma genérica para designar o novo, um “tempo de 

inícios”, não se relacionando necessariamente ao movimento futurista engendrado na Europa no início 
do século XX. Ver sobre o futurismo: RAMOS, Ricely de A. Música Viva e a nova fase da modernidade 
musical brasileira. Dissertação de mestrado, São João Del Rei, UFSJ, 2011, p. 33. E também: MORAES, J. 
Jota de. Música da modernidade: origens da música do nosso tempo. São Paulo: Brasiliense, 1983, p. 33. 
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velho, mas de definir as bases para a construção de uma arte que fosse apropriada aos 

novos tempos. (TRAVASSOS, 2000, p. 21) Como conclui esta autora, “[...] a fase 

construtivista alterou o posicionamento com relação ao passado, transmutado numa 

tradição brasileira embrionária e desconhecida dos artistas”. (TRAVASSOS, 2000, p. 21) 

Na primeira fase de oposição e tentativas de rompimento com a tradição, 

acima mencionada, foi eleito na música, como principal alvo de ataques e críticas, o 

compositor romântico Carlos Gomes. Suas obras foram combatidas, e o autor de Il 

Guarany passou “[...] de maior glória da música brasileira [...] [a] emblema do 

passado”, (TRAVASSOS, 2000, p. 21) estendendo a crítica, particularmente à temática 

nativista por ele empregada. Exemplares desta postura são as palavras de Paulo Prado 

publicadas na Revista do Brasil em 1924: “[...] ficamos nas óperas de Carlos Gomes, de 

um italianismo de realejo, que totalmente ignorou a inspiração social e folclórica da 

nossa etnografia”. (PRADO apud TRAVASSOS, 2000, p. 22)4 [grifo nosso] “Italianismo 

de realejo” é, sem dúvida, uma expressão pejorativa que desqualifica a obra de Carlos 

Gomes como indigna de ser vista como arte e como representativa daqueles novos 

tempos. 

De acordo com Ângela de Castro Gomes, este movimento renovador das artes 

iniciou-se, em termos cronológicos, antes mesmo da  

 
[...] própria constituição do termo “modernista”, sendo integrado 
por intelectuais que, inclusive, poderiam discordar das idéias 
“modernistas”, inicialmente chamadas também de “futuristas” [...]. 
(GOMES, 1993, p. 66)  

 

Para além deste fato, ainda segundo esta historiadora, não se pode deixar de 

levar em consideração que se o modernismo teve inicialmente um ponto chave de 

união, ele acabou por cindir-se em vários grupos de intelectuais, dando origem a 

diferentes “modernismos”. (GOMES, 1993, p. 66) O próprio Mário de Andrade nos 

legou um testemunho neste sentido, quando numa conferência proferida no Itamarati 

(1942) evocou a forma como o modernismo era feito de “[...] deslocamentos no 

tempo, no espaço e na mente [...]”, (GOMES, 1993, p. 70) e de acordo com os grupos 

                                                           
4
  Nesta coluna Del Picchia assinava com pseudônimo “Helios”. 
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que se articulavam em diferentes locais e se apropriavam de maneiras peculiares das 

novas ideias. Segundo ele,  

 
Salões, festivais, bailes célebres, semanas passadas em grupos nas 
fazendas opulentas, semanas santas pelas cidades velhas de Minas, 
viagens pelo Amazonas, pelo Nordeste, chegadas à Bahia, passeios 
constantes em Sorocaba, Parnavaí, Itú [...] Doutrinários, na ebridez 
de mil e uma teorias, salvando o Brasil, inventando o mundo [...] 
(ANDRADE apud GOMES, 1993, p. 70) 

 

Aos poucos, como se pode ver, se formou o ambiente que em 1922 serviu 

como palco para a Semana de Arte Moderna, evento este que uma determinada 

memória cristalizou como marco simbólico do modernismo brasileiro, ainda que no 

seu contexto de emergência esta ideia de um movimento unívoco e homogêneo, que 

tal memória cristalizou, inexistisse.  Este debate renovador, por sua vez, e segundo 

ainda Ângela de Castro Gomes, não apenas começou antes de 1922 como permitiu o 

envolvimento de intelectuais filiados a outras tradições, “[...] isto é, intelectuais que 

não teriam na Semana seu evento fundador [...]”.5 [grifo no original] (GOMES, 1993, p. 

66) Mas, de forma gradativa, o grupo modernista de São Paulo foi se auto definindo e 

criando para si uma aura de liderança e ineditismo e um monopólio de consagração 

que persistiu a ponto de a evocação do modernismo remeter, por longo tempo e de 

maneira direta, a 1922 e a São Paulo. 

Em 1921, o modernismo em São Paulo contaria com adeptos tais como Mário 

de Andrade, Menotti del Picchia, Guilherme de Almeida, Agenor Barbosa, Plínio 

Salgado, Oswald de Andrade, Cândido Mota Filho, Sérgio Miliet, nomes relacionados à 

literatura; Anita Malfati, Di Cavalcanti, Vicente do Rego Monteiro, John Graz e Victor 

Brecheret, nas artes plásticas. Também compuseram esta lista o arquiteto Antonio 

Moya e Armando Pamplona, cuja área de interesse era o cinema. (NEVES, 1981, p. 34) 

Nesse mesmo ano, Oswald de Andrade escreveu um artigo com o nome O meu poeta 

futurista, no qual elegeu Mário de Andrade a grande personalidade daquele 

                                                           
5
 Angela de Castro Gomes conclui, desta maneira, que a Semana de Arte Moderna teve um efeito 

simbólico e também normativo ao reunir homens e textos em torno de uma designação e isto porque 
um evento fundador, para a história dos intelectuais, “[...] ao marcar uma geração, delimita os 
contornos de um meio intelectual, mesmo que a evolução posterior de seus integrantes siga caminhos 
muito mais diferenciados [...]”. (GOMES, 1993, p. 66) 
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movimento reiterando uma imagem construída naquele contexto que o revestiu, como 

sublinha Neves, do papel de porta-voz do grupo.6 (NEVES, 1981, p. 35)  

Ainda naquele ano, antecedendo os festejos do centenário de Independência, o 

grupo nascido e desenvolvido em São Paulo demonstrou preocupações com a difusão 

do movimento em âmbito nacional. Uma viagem para o Rio de Janeiro foi organizada 

com o intuito de divulgar e conquistar a juventude intelectual do país, como 

argumenta Neves. A viagem foi denominada de “bandeira”, referência aos 

movimentos de conquista territorial associados aos paulistas dos séculos XVI e XVII.7 

(NEVES, 1981, p. 35) Menotti Del Picchia assim relatou o evento na sua coluna no 

Correio Paulistano: 

 
Os paulistas, renovando as façanhas dos seus maiores, reeditam, no 
século da gasolina, a epopéia das 'bandeiras'.[...] 
Anteontem partiu para o Rio a primeira bandeira futurista. Mário de 
Andrade – o papa do novo credo -, Oswald de Andrade, o bispo, e 
Armando Pamplona, o apóstolo, foram arrastar o perigo de todas as 
lanças, morriões, guantes, lorigas, inclusive murzelos e rocinantes do 
parnasianismo ainda vitorioso na terra do defunto Sr. Estácio de Sá. 
[...] A bandeira futurista terá que afrontar os megatérios, os 
bizontes, as renas da literatura pátria, toda a fauna antidiluviana que 
ainda vive, por um milagroso anacronismo... (DEL PICCHIA apud 
NEVES, 1981, p. 35) 

 

De acordo com Ângela de Castro Gomes, a imagem da ''bandeira'' paulista, 

construída por Del Picchia, tem como alvo o fato de o Rio ser o espaço da Academia 

Brasileira de Letras e o reduto dos parnasianos e simbolistas, sem contar que do 

“grupo boêmio” da Rua do Ouvidor, o que revestia a cidade de um ethos e de uma 

forma de expressão intelectuais próprios contra os quais essa “bandeira” investia de 

forma incisiva. Além disto, não se pode deixar de levar em conta que, desde 1920, o 

Correio Paulistano, através de Del Picchia, movia verdadeira campanha “contra” a 

cidade do Rio de Janeiro que, em função do anteriormente mencionado, era vista 

como reduto do conservadorismo e da tradição. Segundo esta mesma autora,  

                                                           
6
 Sobre este papel de Mario de Andrade como elo da intelectualidade moderna, que foi ressaltado na 

ocasião e posteriormente, Ângela de Castro Gomes observa que ele só vem “[...] potencializar a 
visibilidade do movimento em São Paulo [...]”, mas que não serve como referência para pensarmos os 
diferentes modernismos que emergiram em diferentes partes do país como, por exemplo, no Pará e no 
Rio de Janeiro. (GOMES, 1993, p. 72) 
7
Sobre um questionamento da construção do mito do bandeirante ver: MONTEIRO, John Manuel, 

Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.  
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viajar para a Capital Federal era mesmo cutucar a onça da “cultura 
estabelecida”, mesmo porque as vinculações dos intelectuais 
cariocas às tradições de sua cidade eram complexas e, se não 
excluíam desafios e conflitos, não comportavam a “radicalidade” 
paulista”. (GOMES, 1993, p. 68) 

 

No Rio de Janeiro, o grupo que compôs a “bandeira futurista” encontrou 

aliados à ideia de inovação no campo das artes. O grupo modernista carioca contava 

como nomes tais como os de Ribeiro Couto, Manuel Bandeira, Renato de Almeida, 

Ronald de Carvalho, Álvaro Moreira, Sérgio Buarque de Holanda (NEVES, 1981, p. 36), 

mas também com outros tais como Emílio de Menezes e Bastos Tigre, membros do 

grupo boêmio da cidade, admirados por Oswald de Andrade, que os levou a São Paulo 

para realizar as Conferências Ilustradas “perante uma assistência que reúne o meio 

intelectual da cidade, desde os mais jovens, até os mais consagrados como Monteiro 

Lobato, nas quais foram muito bem sucedidos”.8 (GOMES, 1993, p. 60)  

A palavra de ordem certamente era inovação, e para sua efetivação o grupo 

modernista paulista apostou na elaboração de críticas sistemáticas direcionadas à 

forma de se conceber a arte e ao próprio ambiente cultural brasileiro de épocas 

anteriores, que balizava a produção artística ainda no início do século XX. Como 

lembra Arnaldo Contier, o objetivo desse grupo de artistas e intelectuais foi o de 

apresentar um novo projeto cultural que substituísse o projeto de uma elite 

ambientada no contexto tradicional da Belle Époque: 

 
Os modernistas pretendiam romper com o projeto cultural dos 
homens da Belle Époque carioca e paulistana. As elites burguesas e 
intelectuais das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, a partir 
dos fins do século XIX e, em especial, nas duas primeiras décadas do 
XX, imbuídas dos ideais de civilização e de progresso, visavam 
eliminar os vestígios do atraso brasileiro simbolizado pela escravidão 
(abolida em 1888) e pela economia marcadamente rural da Colônia 
e do Império. Para alguns, era imprescindível buscar o 
branqueamento da população e exterminar todos os traços culturais 
que lembravam a barbárie: danças obscenas, como, por exemplo, o 
maxixe e os ritmos frenéticos e dionisíacos dos cordões 
carnavalescos, e promover o saneamento mediante a erradicação de 

                                                           
8
 O que queremos destacar aqui é que o modernismo esteve longe de ser um movimento capaz de 

agregar um grupo homogêneo de intelectuais tanto no Rio quanto em São Paulo ou em qualquer outro 
lugar em que emergiu. 
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epidemias como a varíola e a febre tifóide. [grifos no original] 
(CONTIER, 2004, p. 05) 

 

Levando em conta esta observação, podemos perceber que o que estava posto 

naquele contexto era uma discussão que inevitavelmente esbarrava nos conceitos de 

civilização e de nação brasileira. As elites da chamada Belle Époque de finais do século 

XIX e inícios do século XX tinham como modelo de civilização os grandes centros 

europeus, principalmente Paris.9 O modelo civilizatório efetivado nesses centros serviu 

como inspiração para as elites de algumas regiões brasileiras como Rio de Janeiro e 

São Paulo, contribuindo para o surgimento de políticas de saneamento e também de 

projetos que debatiam o branqueamento do país. A ideia de nação brasileira e de 

civilização passava necessariamente, como se pode ver, pela aprovação e pelos 

parâmetros de centros de referência, como Paris. E este é um dado importante a ser 

sublinhado, pois o que estas elites repudiavam era o que fazia lembrar um Brasil 

“atrasado”, “colonial” e agrário num momento de aceleração do processo de 

industrialização e urbanização entendidos como sinais de “civilização” e “progresso”. 

Mário de Andrade, através de sua concepção de “função social do artista”, 

acreditava que a formação de uma nação se dava pela “alta” cultura,10 enfatizando a 

valorização de elementos da cultura “nacional”. Como analisou Egg,  

 
A função social que Mário de Andrade preconizava para a criação 
artística no Brasil era a da formação de uma nação através da alta 
cultura. Ao contrário dos países europeus, que Mário de Andrade 
considerava avançados culturalmente, o Brasil ainda não havia 

                                                           
9
 Como analisa Contier, “[...] A reforma urbanística empreendida por Pereira Passos no Rio de Janeiro, 

sob o governo de Rodrigues Alves (1902-1906), foi inspirada em Hausmann, prefeito de Paris, durante o 
III Império”. (CONTIER, 2004, p. 06) 
10

 Nesse ponto do trabalho, se faz necessário uma reflexão sobre termos antitéticos como “alto” e 
“baixo”, apresentados ao longo do texto. O historiador Carlo Ginzburg observou em seu artigo O alto e o 
baixo: o tema do conhecimento proibido nos séculos XVI e XVII, que a espécie humana representa a 
realidade em categorias contrapostas “[...] luz e sombra, calor e frio, alto e baixo”, e que essas 
categorias, além do nível biológico, possuem um significado simbólico ou cultural. Alguns antropólogos 
dedicaram-se a analisar o significado mutável desses conceitos opostos. Ginzburg analisa: “[...] entre 
essas categorias, nenhuma é tão universal como a oposição alto/baixo. É significativo que digamos que 
algo é ‘elevado’ ou ‘superior’ – ou inversamente, ‘baixo’ ou ‘inferior’ – sem nos darmos conta do motivo 
por que aquilo a que atribuímos maior valor (a bondade, a força etc.) deva ser colocada no alto. [...] a 
prolongada infância do homem, a excepcional lentidão do seu desenvolvimento físico e intelectual 
explicam de modo plausível a identificação imediata daquilo que é alto com a força, a bondade e assim 
por diante”. GINZBURG, Carlo. O alto e o baixo: o tema do conhecimento proibido nos séculos XVI e XVII. 
In: Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história. Tradução: Federico Carott. São Paulo: Companhia das 
letras, 1989, p. 97-8. 
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desenvolvido sua arte culta de caráter nacional. Cabia então a todo 
artista responsável preocupar-se com esta questão. (EGG, 2004, p. 
15) 

 

Para Mário de Andrade, naquele momento a concepção de arte estava 

relacionada à formação de uma identidade nacional brasileira sendo, portanto, a 

função social do artista, sobretudo dos compositores, a construção de uma música 

nacional incumbida de revelar, definir e propalar os aspectos característicos da cultura 

brasileira.11  

Dessa forma, Mário de Andrade tornou-se o principal ideólogo do nacionalismo 

musical e do modernismo nacionalista das primeiras décadas do século XX, dedicando-

se a aprofundar os estudos relacionados à produção artística e à cultura brasileira, 

estimulando e enfatizando a necessidade da apreensão de elementos do folclore para 

a efetivação da arte desenvolvida no país, a qual teria um valor e uma funcionalidade 

após esses elementos passarem por um processo de eruditização. Ou seja, depois que 

fossem adaptados às técnicas europeias, considerando “[...] a estruturação melódica e 

harmônica, o tratamento orquestral e formal [...]”, (NEVES, 1981, p. 43) pois Mário de 

Andrade afirmava e admitia a impossibilidade de ruptura com o Velho Mundo dizendo: 

“[...] Brasil sem Europa não é Brasil não, é uma vaga assombração ameríndia, sem 

entidade nacional, sem psicologia técnica, sem razão de ser”. (ANDRADE apud NEVES, 

1981, p. 43) Dessa maneira, a razão de ser da arte e do artista se definiria pela 

construção da nação brasileira pela alta cultura, elevando o Brasil ao patamar dos 

grandes centros europeus. (EGG, 2004, p. 15)  

A utilização dos elementos do folclore e da música popular, a apreensão destes 

por um compositor conhecedor da linguagem técnica apropriada para “elevá-los” à 

condição de um trabalho “artístico”, comprometido com a finalidade da construção da 

cultura e de uma nação aptas a “figurar” ao lado dos nomes dos grandes centros 

nacionais da Europa, se resumiu como um dos projetos nacionalizadores de Mário de 
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 De fato, durante as primeiras décadas do século XX surgiram importantes estudos sobre a história e 
constituição da nação brasileira. Podemos citar alguns intelectuais envolvidos com a questão, como, por 
exemplo, Gilberto Freyre, Caio Prado Jr. e Sérgio Buarque de Holanda. A respeito deste último 
pesquisador, ver sua obra Raízes do Brasil, sobretudo o interessante prefácio escrito por Antonio 
Candido, texto este que nos faz compreender o papel desempenhado por Sérgio Buarque de Holanda 
em seu contexto sociocultural. HOLANDA, Sérgio B. de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das 
Letras, 26ª ed., 34ª reimpressão, 2010. 
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Andrade. Este projeto apareceu expresso no seu Ensaio sobre a música brasileira, 

publicado em 1928.12  

Uma das críticas dos modernistas, realizada durante a semana de 1922, dizia 

respeito à sua marginalização política e à omissão dos governos anteriores com relação 

ao financiamento da arte e da cultura. De acordo com Ângela de Castro Gomes, havia 

uma tradição de afastamento consciente entre as gerações intelectuais e políticas. 

Porém, em 1941, com o Estado Novo instaurado e almejando consolidar uma política 

cultural voltada para a construção de uma consciência nacional, foi publicado na 

revista Cultura Política, editada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) 

do Estado Novo, um editorial que tratava do assunto de modo a desqualificar as elites 

políticas antecessoras, concentrando as críticas principalmente nos representantes da 

Primeira República. (GOMES, 1999, p. 138) Nele ficava explícito que o novo regime 

buscava a construção de uma imagem de protetor das artes, desvalorizando e 

culpando o governo anterior pelo afastamento e descomprometimento dos 

intelectuais com os assuntos políticos. Nesse documento podia-se ler que:   

 
[...] Ante o desprezo com que os governos olhavam as manifestações 
do ‘espírito criador brasileiro’, ante a ausência de qualquer iniciativa 
governamental de apoio às obras de inteligência, ante a 
incompreensão da função social dos intelectuais, estes respondiam 
com seu desinteresse e ceticismo. Os intelectuais, não satisfeitos 
com o Brasil e menos ainda com seus governos, não lhes davam 
atenção. (apud GOMES, 1999, p. 138) 

 

O regime político pós Revolução de 1930 passou a contar com o apoio de 

alguns dos intelectuais e artistas modernistas pois, críticos que eram do antigo 

governo e do ambiente cultural propiciado por ele, alinharam-se ao novo governo que 

naquele contexto parecia representar mudança. Dessa forma, como argumenta Egg, 

“[...] os nacionalistas da década de 1920 empolgaram-se com a revolução, passando a 

mitificar o Estado como sujeito capaz de apoiar e divulgar a música nacional”, (EGG, 

2004, p. 24) e em alguns casos passou-se a associar a ideia de Brasil Novo, criada e 

propalada no contexto da revolução, ao conceito de música nova, correspondente ao 
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 ANDRADE, Mário de. Ensaio sôbre a música brasileira. 3ª edição São Paulo: Martins Ed., 1972. 
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modernismo nacionalista, o qual deveria ser apoiado pelo governo instituído. (EGG, 

2004, p. 24)  

Alguns desses modernistas envolveram-se diretamente com o governo de 

Getúlio Vargas ocupando cargos públicos ou mesmo assessorando sua política. Iniciou-

se, assim, uma aproximação necessária na qual o governo Vargas considerava a 

liberdade do intelectual, oferecendo os amparos institucionais e políticos, solicitando 

“[...] sua cooperação na administração pública e em inúmeros outros 

empreendimentos”. (GOMES, 1999, p. 138)  

Mário de Andrade assumiu diversos cargos públicos durante o Estado Novo, 

aproveitando a disponibilidade de recursos para efetivar alguns de seus projetos sobre 

a construção de uma cultura nacional, incluindo um levantamento científico da música 

folclórica brasileira. Na qualidade de Diretor do Departamento de Cultura da Prefeitura 

de São Paulo, Mário de Andrade 

 
[...] iniciou as suas primeiras pesquisas de matizes científicos no 
campo do folclore inspirando-se nas obras de Curt Sachs e 
Horsbostal. Criou a Discoteca Pública Municipal, em 1935, promoveu 
a realização do I Congresso da Língua Nacional Cantada, em 1937, 
fundou a Sociedade de Etnografia e Folclore, em 1936, patrocinou a 
Missão de Pesquisas Folclóricas, a qual em 1938 realizou um 
levantamento de caráter etnográfico nas regiões Nordeste e Norte 
do Brasil. Essa Missão registrou, em 169 discos (78 rpm), as mais 
diversas formas de cantigas do folclore brasileiro; registrou também 
em 6 rolos cinematográficos silenciosos de 16 mm (12 
manifestações folclórico-musicais), 1.060 fotografias (arquitetura 
popular e religiosa), 7.000 páginas contendo o registro de 
melodias/poesias que foram coletadas, 689 objetos diversos, entre 
outros documentos. (CONTIER, 2004, p. 02) 

 

Mário de Andrade também atuou no Ministério de Gustavo Capanema, onde se 

encontrava boa parte dos intelectuais modernistas trabalhando no projeto de 

construção de um nacionalismo brasileiro. (EGG, 2004, p. 30) Ele trabalhou no Instituto 

de Artes da Universidade do Brasil13 onde, no papel de diretor, lhe coube a 

responsabilidade de reformular os currículos da instituição, além de ter participado da 

criação do Instituto Nacional do Livro e da Secretaria de Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (SPHAN). (EGG, 2004, p. 30) 

                                                           
13

 Atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  
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Mesmo ocupando cargos públicos durante o regime Vargas, Mário de Andrade 

manteve uma postura crítica com relação à política nacionalista que vinha sendo 

realizada pelo governo e não tardou em perceber as contradições do novo regime. 

Alguns de seus projetos demandavam um custo elevado e exigiam mudanças 

estruturais. Para o governo era mais fácil viabilizar projetos culturais somente para 

satisfazer os modernistas do que realmente implantar projetos nacionais como o 

idealizado por Mário de Andrade, que tinha como um dos objetivos despertar “a 

consciência de uma nacionalidade” nos brasileiros. Dessa forma, as mudanças no 

sistema de produção e difusão de música erudita foram superficiais durante este 

período. Segundo Egg,  

 
Com uma mão o governo apoiava o projeto modernista de música 
erudita nacional, e com a outra sancionava o crescimento da música 
comercial. O projeto dos modernistas era de difícil implantação 
porque demandava investimento alto na manutenção de orquestras, 
companhias de ópera e instituições de ensino musical. Por outro 
lado, esbarrava no desinteresse do público de elite, acostumado à 
música internacional, e na falta de tradição de música de concerto 
entre as classes populares. (EGG, 2004, p. 30) 

 

Dentro deste contexto, projetos mais amplos como o proposto por Mário de 

Andrade se encontravam fora dos interesses do Estado. Além disto, o custo elevado e 

as dificuldades práticas, além do baixo resultado político a curto prazo, foram decisivos 

para a rejeição do mesmo.  

Após sua demissão do Departamento de Cultura, cargo que ocupou durante os 

anos 1935 a 1938,14 Mário de Andrade compreendeu que seu projeto não seria 

apoiado pelo governo de Getúlio Vargas, conforme desejava, e passou a escrever de 

forma crítica, revelando uma “[...] sensação de tempo perdido, e a desilusão com os 

rumos do país”. (EGG, 2004, p. 31) A partir de 1943 começou a escrever para uma 

coluna denominada Mundo Musical, no jornal Folha da Manhã. Esses escritos deram 

forma ao livro intitulado O Banquete, no qual o poeta frustrado expôs suas “[...] 

críticas ao governo, à burguesia, aos virtuoses e aos próprios compositores 
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 Ver sobre esse assunto: ABDANUR, Elizabeth F. Os “ilustrados” e a política cultural em São Paulo: o 
Departamento de Cultura na gestão Mário de Andrade (1935-1938). Dissertação de Mestrado. 
UNICAMP, 1992. 
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nacionalistas, mostrando sua desilusão com as possibilidades de ação político 

cultural”. (EGG, 2004, p. 31) 

O ideário do governo Vargas era bem claro com relação ao nacionalismo que 

pretendia construir. Gustavo Capanema, ministro da Educação e Saúde, disse certa vez 

em carta ao presidente Getúlio Vargas: “O Ministério da Educação e Saúde se destina a 

preparar, a compor, a afeiçoar o homem do Brasil. Ele é verdadeiramente o Ministério 

do Homem”. (CAPANEMA apud CAVALCANTI, 2006, p. 33) Para as instâncias 

governamentais era patológica a inexistência do “homem brasileiro”, e com frequência 

órgãos oficiais veiculavam artigos denunciando esse fato e a urgência em se definir a 

brasilidade desse povo. (CAVALCANTI, 2006, p. 33) Era necessário, portanto, “[...] 

desenvolver a alta cultura do país, sua arte, sua música, suas letras”, (SCHWARTZMAN 

et al. apud CAVALCANTI, 2006, p. 33) para assim diluir as diferenças regionais tornando 

o país homogêneo e definir culturalmente o homem brasileiro. 

Através do Ministério da Educação e Saúde e do Ministério do Trabalho, o 

governo passou a atuar em áreas que outrora não competiam a ele e com isto várias 

atividades tornaram-se pilares constituintes de uma idealizada nação brasileira, que o 

regime almejava forjar.15 O Ministério de Educação e Saúde (MES), por exemplo, 

contava com o Departamento de Propaganda, que através da música, rádio, cinema, 

habitação e educação física, atuava pedagogicamente para a construção do cidadão 

brasileiro. (CAVALCANTI, 2006, p. 34) 

Como podemos observar, as questões relacionadas à produção artística e 

cultural das primeiras décadas do século XX no Brasil, estavam diretamente ligadas à 

construção de uma identidade nacional, o que inevitavelmente fez com que antigos 

parâmetros definidores da então “nação brasileira” fossem criticados e resignificados 

por uma nova geração autodenominada “futurista” e “modernista”. Nas décadas 
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 Havia no ideário modernista de modo geral a crença da mudança a partir do apoio governamental. No 
campo da arquitetura não foi diferente. O embate se estendeu por toda primeira metade do século XX. 
O episódio do planejamento e edificação do MES é simbólico e parte significativa da história nacional. A 
partir dessa disputa muitos traços daquilo que é considerado nacional ou não, vanguarda ou tradicional, 
foram definidos e regularam as artes e, por que não dizer, a cultura nacional durante décadas. Desde o 
momento da realização do concurso visando selecionar um projeto arquitetônico “adequado” para o 
MES, até 1945, ano de sua inauguração, o que esteve em jogo foi a edificação de uma ideologia. De um 
lado, neocolonialistas, por outro, os modernos. Ambos disputavam a oportunidade “[...] de materializar 
obra monumental, da sede do ministério encarregado de traçar as diretrizes ‘culturais’ da nação; o aval 
estético governamental é, portanto disputado palmo a palmo”. (CAVALCANTI, 2006, p. 48) 
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posteriores à Revolução de 1930, este grupo de artistas e intelectuais percebeu no 

governo do Estado Novo a possibilidade de efetivamente transformar o cenário 

cultural brasileiro. Por outro lado, os modernistas em muito correspondiam às 

expectativas do regime Varguista, sobretudo, quanto à questão da cultura nacional. 

Dessa forma, o governo de Getúlio Vargas ofereceu a oportunidade tão esperada por 

esses intelectuais de aproximação à política nacional. Ocupando cargos públicos, foi 

possível definir, a partir de sua concepção de nacional, a arquitetura, a música, a 

literatura, as artes de uma forma geral, através de projetos, muitas vezes adaptados à 

maneira do governo, o que trouxe muita frustração, como, por exemplo, no caso de 

Mário de Andrade, cujas críticas com a relação à política cultural do governo Vargas 

ficaram expressas em seus textos. A ele, especificamente, interessava um apoio 

governamental que efetivasse projetos desencadeadores de reformas na sociedade 

pela cultura e pelas artes, resolvendo, dessa forma e na sua visão, os problemas 

relacionados à brasilidade.  
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O movimento Hare Krishna em composições de 
George Harrison 
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O objetivo desse artigo é analisar e identificar nas letras de algumas músicas de 

George Harrison2 elementos da filosofia e da religiosidade védica, mais precisamente 

idéias do movimento Vaishnava. Conhecido também como movimento Hare Krishna 

ou consciência de Krishna, é considerado uma ramificação do hinduísmo, o qual 

engloba práticas religiosas diversas. 

As fontes utilizadas neste artigo correspondem basicamente às letras de 

algumas composições de George Harrison e às produções textuais de Prabhupada 

acerca das milenares escrituras sagradas da Índia, o conhecimento védico. A 

publicação de livros era considerada crucial por Prabhupada para a difusão e 

consolidação do movimento, em doze anos escreveu cerca de setenta obras de 

tradução e comentários da literatura védica que formam a base de seu movimento 

mundial.   Sendo assim, analiso as músicas Awaiting On You All, My Sweet Lord e a 

                                                           
1
 Aluno da especialização em Religiões e Religiosidades na Universidade Estadual de Londrina. 

2
 George Harrison foi guitarrista dos Beatles e depois seguiu carreira solo tocando guitarra e cantando. 

George também compunha e atuou como produtor de cinema. Interessou-se pela cultura indiana e 
introduziu-a nas músicas dos Beatles, foi muito importante também na divulgação do movimento Hare 
Krishna no ocidente. 
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faixa-título do disco All Things Must Pass, disco 1, lançado em 1970. Outra composição 

analisada é Living In The Material World, gravada em 1973 no álbum que leva o nome 

da música. Hear Me Lord, do álbum All Things Must Pass, disco 2, de 1970, também é 

trabalhada neste artigo. 

A metodologia aplicada neste artigo consiste basicamente em interpretar e 

buscar relações entre as fontes selecionadas, as letras de algumas músicas de George 

Harrison e a filosofia da consciência de Krishna nos livros de Prabhupada, além de 

compreender o movimento para a consciência de Krishna. Segundo CARR (1982), “os 

fatos falam apenas quando o historiador os aborda: é ele quem decide quais os fatos 

que vêm à cena e em que ordem ou contexto. (...) O historiador é necessariamente um 

selecionador.” Assim, como já foi exposto anteriormente, selecionarei de forma 

intencional composições de George Harrison nas quais identifico as idéias da 

consciência de Krishna e para compreender e apresentar o Vaishnavismo, o 

movimento Hare Krishna e sua influência nas canções analisadas, concentrar-me-ei, 

principalmente, nos livros de Prabhupada, onde se encontra a teologia da consciência 

de Krishna, que fundamentam e embasam o movimento criado por ele.  

Segundo CARR (1982), um documento passa a significar alguma coisa quando o 

historiador trabalha e decifra o material.  Os documentos e os fatos por si mesmos não 

constituem a história. Nesse sentido, interpreto as letras das músicas escolhidas, 

identificando e relacionando a elas as ideias de Prabhupada e do movimento para a 

consciência de Krishna. Atento para a ideia de que não há imparcialidade na 

construção do conhecimento histórico, pois, de acordo com CARR (1982), os fatos da 

história são sempre refletidos por meio da mente do registrador. O leitor deve estudar 

e entender o que se passa na cabeça do historiador, pois este obterá o tipo de fatos 

que quer.  

Apesar de manter essa postura interpretativa em relação às fontes analisadas, 

estarei atento à orientação de CARR que afirma: 

 

Não podemos concluir que, porque a interpretação desempenha um 
papel necessário no estabelecimento dos fatos da história e porque 
nenhuma interpretação é completamente objetiva, qualquer 
interpretação é tão boa quanto outra e que os fatos da história não 
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são, em princípio, responsáveis pela interpretação objetiva. (CARR, 
1982 p.60) 

 

 No que diz respeito às fontes selecionadas e os fatos a serem analisados, deve-

se levar em consideração a idéia de Paul Veyne sobre a essência lacunar da História: 

“O número de páginas concedido pelo autor aos diferentes momentos e aos diversos 

aspectos do passado é uma média entre a importância que estes aspectos têm a seus 

olhos e a abundância da documentação” (1986, p.46). Para Paul Veyne, os fatos são 

escolhidos pelo critério do historiador. Nesse momento gostaria de deixar claro para o 

leitor o motivo pelo qual iniciei esta pesquisa: minha experiência com a consciência de 

Krishna. No entanto, no presente artigo analiso o fenômeno religioso como sendo 

historicamente construído. 

O presente trabalho abrange tanto a Ciência da Religião, mais precisamente a 

história das religiões, quanto uma perspectiva histórica. Sendo assim, possui um 

caráter interdisciplinar justificando-se a partir daquilo que passou a ser denominado 

estudos culturais. “Os estudos culturais não configuram uma disciplina, mas uma área 

onde diferentes disciplinas interagem, visando o estudo de aspectos culturais da 

sociedade”. (HALL, apud ESCOSTESGUY, 1999, p.137.)  

Esta pesquisa encontra justificativa também no que se refere à produção 

acadêmica sobre a filosofia indiana. O pensamento religioso indiano foi investigado 

por diversos autores no ocidente, entre eles o indólogo Heinrich Zimmer.  Segundo 

ZIMMER (1986), o principal objetivo do pensamento indiano não é descobrir e 

descrever o mundo visível, e sim desvendar e integrar na consciência o que as forças 

da vida rejeitaram e ocultaram. A suprema, e característica, proeza da mentalidade 

bramânica foi a descoberta do Eu (atmam). O atman é a entidade imperecível e 

independente, o principal sustentáculo da personalidade e da estrutura corporal e essa 

perspectiva é decisiva para o desenvolvimento da filosofia indiana e para a história de 

sua civilização. O Eu (atmam) é imutável para sempre, além do tempo, do espaço e da 

ofuscante malha da causalidade, além de qualquer medida e além do domínio da 

visão. 

A filosofia indiana tem se aplicado, há centenas de anos, a conhecer esse Eu e 

tornar permanente seu conhecimento na vida humana. A suprema e continua 
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renovação de impertubabilidade que adentra as terríveis histórias do mundo oriental 

se deve a essa permanente inquietação. Através das variações da mutabilidade física 

permanece a base espiritual da paz beatifica de atmam: o ser eterno, atemporal e 

imperecível. (ZIMMER, 1986) 

Os filósofos hindus, assim como os do ocidente, falam sobre valores éticos e 

critérios morais; também se preocupam com os traços visíveis da existência 

fenomênica, criticando os dados da experiência externa, chegando a conclusões sobre 

os princípios que serviram de base. Sendo assim, a Índia teve, e ainda tem, suas 

próprias disciplinas psicológicas, éticas, física e teoria metafísica. Diferente dos 

interesses dos modernos filósofos ocidentais, a preocupação essencial sempre foi a 

transformação e não a informação, uma mudança extrema da natureza humana e a 

partir disso uma renovação na compreensão da sua própria existência e do mundo 

exterior, transformação tão completa que ao atingir um bom resultado, leva a uma 

total conversão ou renascimento. Desse modo, a filosofia indiana tem vínculos mais 

estreitos com a religião do que o pensamento crítico e secularizado do ocidente 

moderno. 

De acordo com Zimmer (1986), todo o curso do pensamento ocidental moderno 

foi determinado pelo progresso constante e inflexível de nossas ciências racionais e 

secularizadas, desde Francis Bacon, e o surgimento da nova ciência, até o presente. 

Contrariamente, a filosofia indiana permaneceu tradicional. Ajudada e renovada pelas 

vivências interiores da prática do Yoga, e não pelas experiências de laboratório, 

resguardou as crenças herdadas e as interpretou, sendo, por sua vez, interpretada e 

corrigida pela religião. A filosofia e a religião diferem em alguns pontos na Índia, mas 

nunca houve um ataque fatal por parte dos representantes do criticismo puro contra a 

fortaleza imemorial do sentimento religioso popular. As duas instituições fortalecem 

uma a outra, de modo que em cada uma delas poderíamos identificar características 

que na Europa atribuiríamos apenas à sua oposta. 

Para compreender a consciência de Krishna, utilizo a metodologia da Ciência da 

Religião de acordo com Hans-Jurgen Greschat, que a apresenta sob dois alicerces: a 

história das religiões e a ciência sistemática da religião ou fenomenologia da religião. A 

primeira visa uma religião específica e a segunda trabalha com o geral, com algo 
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essencial que perpassa pelas religiões. Como analisarei um fenômeno religioso 

específico, o Vaishnavismo, a pesquisa enquadra-se no âmbito da historia das religiões.  

Segundo GRESCHAT (2005), os cientistas da religião observam o objeto 

“religião” de maneira diferente dos outros cientistas e dos observadores casuais. 

Percebem-no como uma totalidade que pode ser investigada como comunidade, como 

sistema de atos, como conjunto de doutrinas ou como sedimentação de experiências. 

Desse modo, o cientista da religião é um especialista que associa suas investigações 

especiais à religião como totalidade. Especificamente além de ter uma dimensão 

visível a religião tem também uma dimensão invisível no que diz respeito ao 

“transcendente”, “espiritual” ou “divino”. Desse modo, enquanto cientistas de outras 

áreas ignoram essa dimensão sem que isso interfira nos resultados, os cientistas da 

religião não podem negar o transcendente, pois não iriam levar os fiéis a sério e se 

portariam de maneira arrogante em relação a eles. Nesse sentido, ao analisar as letras 

de músicas identificando elementos da consciência de Krishna, pretendo investigá-la 

em sua totalidade. 

GRESCHAT (2005) atenta para a dificuldade que os cientistas da religião tem 

com a experiência religiosa, que é como uma força vital  que anima as religiões, 

alimentando seus ensinamentos e os ritos transmitidos. O indivíduo que passa por 

uma experiência tem consciência dela, outras pessoas não podem saber o que esse 

indivíduo sente a não ser que ele se expresse através da fala, que pode não abranger a 

essência do que foi experimentado; somente quem experimenta algo semelhante 

compreende sem necessitar de muitas palavras.  

Os cientistas da religião, mesmo se não experimentarem algo semelhante, 

continuam a investigar, pois experiências religiosas são cristalizadas em obras de arte, 

ritos, mitos e outras manifestações; algo que é visível pode nos permitir um olhar no 

invisível, na experiência religiosa, que é o elemento central do objeto “religião”; essa 

essência pode vir à tona quando nos aproximamos do objeto com base na 

comunidade, nos atos e nas doutrinas. (GRESCHAT, 2005) Em relação ao objeto desta 

pesquisa, a Consciência de Krishna, além de estudar a doutrina e cantar o mantra Hare 

Krishna tive a oportunidade de estar duas vezes junto aos devotos e participar das 

cerimônias em Goura Vrindavana, uma comunidade rural do movimento Hare Krishna 
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em Paraty-RJ, tenho uma afinidade e relação com as questões existenciais, filosóficas e 

religiosas do movimento; vivencio, então, essa experiência religiosa, que também é 

expressa por George Harrison nas letras escolhidas. 

Segundo GRESCHAT (2005), a história da religião atualmente ocupa-se com o 

presente e com as religiões vivas, que apresentam mudanças ao longo do tempo, 

mantendo um equilíbrio entre o passado e o presente. A partir dessa idéia é de 

extrema relevância pesquisar o movimento Vaishnava, que por ser uma tradição 

milenar, apresenta-se como um campo fértil para a pesquisa em história da religião, já 

que é uma filosofia que ficou por muito tempo na Índia e se espalhou pelo mundo 

inteiro a partir da década de 1960. Um exemplo de mudança no Vaishnavismo que 

posso citar é a diminuição do número de voltas cantadas na japa (contas) de 64 para 

16, uma mudança que Prabhupada achou necessária, pois concluiu que os ocidentais 

eram muito inquietos e materialistas para cantar as 64 voltas. A história da religião 

investiga também o impacto da religião em adeptos individuais ou em grupos de fiéis, 

na presente pesquisa estudo o impacto em um adepto individual, o músico George 

Harrison. 

GRESCHAT (2005), confere grande importância à escrita e aos textos religiosos 

dentro da ciência da religião, enfatizando a contribuição e o crédito que a filologia tem 

na área. Os historiadores da religião trabalham com textos sagrados, com documentos 

históricos da religião, textos traduzidos e textos superestimados.  

Sendo assim, utilizarei a metodologia de Greschat para analisar as escrituras 

sagradas dos vedas, que originalmente encontram-se em sânscrito. A validade da 

filologia se dá, por exemplo, na tradução do Bhagavad-Gita, onde Prabhupada 

apresenta o verso original em sânscrito, depois a transliteração românica, em seguida 

tradução palavra por palavra e por último a tradução de todo o verso. As escrituras 

sagradas são essênciais no Vaishnavismo, segundo essa tradição religiosa, alí estão 

contidas as orientações de Krishna para se alcançar a autorrealização. Nesse sentido, 

os textos sagrados Vaishnavas são um bom caminho para se chegar à totalidade do 

objeto. 

Segundo GRESCHAT (2005), enquanto os textos sagrados indicam o ideal de 

uma religião, os documentos históricos da religião mostram como ela realmente é. 
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Nesse caso os documentos auxiliariam na compreensão da instituição fundada por 

Prabhupada, a ISKCON (Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna), o que 

não é o foco deste artigo. No que se refere aos textos traduzidos, as fontes que 

utilizarei para compreender a consciência de Krishna são os livros de Prabhupada, que 

fez a tradução do sânscrito para o inglês e comentou obras fundamentais da literatura 

védica. Devotos brasileiros realizaram as traduções do inglês para o português através 

da editora fundada por Prabhupada em 1972, a BBT ( Bhaktivedanta Book Trust), que 

apresenta filiais pelo mundo inteiro e já traduziu suas obras para vários idiomas. 

GRESCHAT(2005) também frisa a necessidade de se levar em conta a vida 

religiosa real quando nos deparamos com textos que apresentam o ideal de uma 

religião, que nem sempre é o irreal. Aqui se tornam válidas minhas experiências e 

observações durante minha estadia na comunidade rural Hare Krishna e também, 

nesse contexto, são validados os documentos históricos da religião. 

Segundo GRESCHAT (2005), “não existe nenhuma razão que faça com que 

cientistas da religião enxerguem apenas letras quando há tanto mais para ser visto.” 

(p.64) Dessa forma, outro aspecto que deve ser levado em consideração pelos 

historiadores da religião em sua pesquisa são as imagens religiosas. Para compreender 

a consciência de Krishna é fundamental analisarmos também suas imagens sagradas. A 

concepção Vaishnava de Deus é personalista, ou seja, Deus é uma pessoa 

transcendental, possui uma forma, um corpo espiritual. Sendo assim encontramos 

diversas pinturas de Krishna e suas diversas expansões, baseadas nas escrituras 

sagradas e aprovadas pelos mestres espirituais como Prabhupada.  

De acordo com GRESCHAT(2005), um ponto que pode ser considerado crucial 

para a Ciência da Religião é que devemos observar uma religião com empatia, bem 

como seus adeptos. Wilfred Cantwell Smith, cientista da religião canadense, aborda o 

objeto de maneira inovadora, numa atitude que atinge tanto o objeto pesquisado 

quanto o sujeito pesquisador, defendendo uma aproximação mais pessoal, superando 

assim as limitações de um estudo impessoal e frio, Smith chama essa abordagem de 

“personalização” da Ciência da Religião. Pretendo colocar em pratica essa atitude de 

“personalização” nesta pesquisa, pois tenho contato com devotos vaishnavas. 
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 Segundo GRESCHAT (2005), “um problema é mais solidamente resolvido por 

uma conversa do que pela leitura (...). Cientistas da religião esforçam-se por trazer à 

luz aspectos de uma religião alheia quando conversam com os adeptos.” (p.84). O 

objetivo do cientista da religião é entender o outro, desejando esclarecer um ponto 

que ainda não foi compreendido e que seu interlocutor confirme ou corrija algo que foi 

estudado antes. 

Os pressupostos Vaishnavas baseiam-se em escrituras sagradas da Índia antiga, 

conhecidas como Vedas. Originalmente o conhecimento védico foi compilado através 

do sânscrito, um idioma milenar baseado no alfabeto devanagari. Segundo 

PRABHUPADA3 (1981), a raiz verbal de veda pode ter várias interpretações, mas o 

objetivo é somente um, Veda significa conhecimento. Nesse sentido, os Vedas são o 

conhecimento original, não são meras compilações de conhecimento humano, eles 

vêm diretamente do mundo espiritual, do Senhor Krishna.  

De acordo com PRABHUPADA (1986), os Vedas são divididos em quatro partes: 

Sama, Yajur, Rg e Atharva. Com finalidade de esclarecimentos, o épico histórico 

Mahabharata e os dezoito Puranas explicam os quatro Vedas. O épico histórico 

Ramayana também abrange o conhecimento dos Vedas. Os Upanisads são partes dos 

quatro Vedas e os Vedanta-sutras representam a nata dos Vedas. Para sintetizar todas 

essas literaturas védicas, o movimento Hare Krishna aceita o Bhagavad–Gita como a 

essência dos Upanisads e a explicação preliminar dos Vedanta-sutras, é, portanto, a 

essência dos Vedas, uma vez que é falado pelo Senhor Sri Krishna, a Suprema 

Personalidade de Deus. Há também o Srimad-Bhagavatan ou Bhagavata Purana, que 

descreve os passatempos e atividades transcendentais de Krishna. O Bhagavad-Gita e 

o Srimad Bhagavatam são os principais livros da consciência de Krishna. 

Segundo a filosofia da consciência de Krishna, o Bhagavad-Gita foi falado por 

Krishna ao seu amigo e discípulo Arjuna há cerca de cinco mil anos, no campo de 

Batalha de Kuruksetra na Índia. Contém dezoito capítulos sendo um grande livro de 

conhecimento espiritual. O movimento Vaishnava para a Consciência de Krishna tem 

como princípio apresentar os textos védicos como eles são, procurando não mudar 

                                                           
3
 Srila Prabhupada  foi um grande mestre vaishnava que chegou aos EUA em 1965 sob a missão de 

divulgar a filosofia Hare Krishna no Ocidente. 
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nada do que foi falado por Krishna. O conhecimento narrado por Krishna é passado de 

mestre para discípulo através da sucessão discipular conhecida como paramparã. 

A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1980), afirma que na Índia todos os 

mestres espirituais e escrituras aceitam Krishna como a Suprema Personalidade de 

Deus. Todas as autoridades reconhecem que Krishna é o Senhor Supremo e que 

quando Ele esteve presente neste planeta provou isso com suas atividades e 

opulências.  Nesse sentido, Krishna é a Suprema Verdade Absoluta e todos os seres 

vivos possuem relação eterna com Ele. Krishna é o proprietário e o controlador 

Supremo, é onipotente, onisciente e onipresente, não há ninguém que O iguale ou que 

O supere, é pleno de poder, de riqueza, de fama, beleza, conhecimento e renúncia. 

Nesse trabalho irei apresentar o movimento Hare Krishna através dos livros de 

Prabhupada e da análise das letras das músicas de George Harrison. Segundo a 

tradição vaishnava, o conhecimento védico foi falado por Krishna, Deus, e vem sendo 

transmitido através da sucessão discipular. Pabhupada informa que com o passar do 

tempo a sucessão discipular foi rompida e há cinco mil anos Krishna precisou vir à 

Terra para restabelecê-la. No século XVI esse método de transmissão do conhecimento 

já havia sido novamente interrompido e então Krishna adveio como o senhor Caitanya 

Mahaprabhu para restabelecê-la. Para compreender as manifestações de Krishna na 

Terra é necessário considerar que sendo Deus, ele é um só, mas tem o poder de se 

expandir em diversas formas. Sri Krishna Caitanya, que apareceu no século XVI, na 

Índia, é tido pelos Vaishnavas como uma das encarnações de Krishna, que apareceu 

como um devoto puro, que veio para mostrar aos seres humanos como amar e servir a 

Deus, veio ensinar o processo de bhakti yoga, o serviço devocional amoroso à Deus. 

Sri Krishna Caitanya Mahaprabhu espalhou o canto congregacional do mantra 

Hare Krishna por toda a India. Foi ele, portanto, que inaugurou o movimento Hare 

Krishna. Segundo Prabhupada (2010), nesta era de Kali-Yuga, que é uma era de 

desavenças e hipocrisias, Caitanya prescreveu como método especial para se alcançar 

a compreensão espiritual o cantar do santo nome de Krishna.  

A. C Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que está na sucessão discipular que foi 

restabelecida pelo Senhor Caitanya,4 recebeu de seu mestre espiritual Bhaktisiddhanta 

                                                           
4
 Pronuncia-se Cheitanya ou Tieitanya. 
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Sarasvati Thakura a missão de ensinar a ciência de Krishna e o maha-mantra Hare 

Krishna no Ocidente. Seu mestre também pediu que traduzisse os ensinamentos do 

Senhor Krishna para a língua inglesa. (Goswami, 1995) 

 Assim, Prabhupada veio para o ocidente incumbido de ensinar bhakti-yoga, o 

serviço devocional a Krishna. Desembarcou nos Estados Unidos em 1965 com alguns 

trocados e seus livros e em pouco tempo fundou a sociedade internacional para a 

consciência de Krishna. Deu palestras em diversas partes do mundo e construiu uma 

confederação mundial de templos, comunidades rurais e escolas. Veio pregar que em 

essência os seres vivos são almas espirituais eternas e que sua posição constitucional é 

servir e amar a Deus, alcançando a perfeição da vida. (Goswami, 1995) 

Segundo Prabhupada (1983), todos nós somos originalmente entidades 

conscientes de Krishna. Por causa do contato com a matéria desde tempos imemoriais, 

nossa consciência está poluída pela atmosfera material. Tentamos dominar a natureza 

material mas estamos sob suas rigorosas leis. O processo de cantar o mantra “Hare 

Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare/ Hare Rama Hare Rama Rama Rama 

Hare Hare” desperta a consciência pura e original da entidade viva. O maha-mantra 

origina-se diretamente da plataforma espiritual e é indicado como ferramenta para a 

elevação da consciência a Deus. 

George Harrison, em entrevista ao seu amigo Mukunda Goswami publicada 

pela BBT no livro Cante e Seja Feliz, diz que seu primeiro contato com a consciência de 

Krishna foi através de suas visitas à Índia e que ele e John Lennon já tinham conseguido 

o disco de Prabhupada, Consciência de Krishna, em 1969, quando o movimento Hare 

Krishna foi levado pela primeira vez à Inglaterra. “Tocamos bastante e gostamos 

muito. Essa foi a primeira vez que ouvi o canto do maha-mantra”, revela George. Na 

letra da música Awainting On You All do álbum All Things Must Pass de 1970, o músico 

expressa sua relação com o mantra: 

 

“[…]If  you open up your heart You will know what I mean We've 
been polluted so long Now here's a way for you to get clean By 
chanting the names of the lord and you'll be free The lord is awaiting 
on you all to awaken and see […]”        
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“ [...]Se você abrir seu coração Saberá o que quero dizer Há muito 
que estamos poluídos Mas aqui está a maneira de você se purificar 
Cante os nomes do senhor E você se libertará O Senhor espera que 
todos acordem e veja[...]” 

Mukunda Goswami afirma que em sua autobiografia George diz que essa 

música é sobre japa-yoga51, sobre cantar o mantra nas contas e também pergunta ao 

músico quais experiências ele tem tido ao cantar Hare Krishna. George Harrison 

responde: 

 

Prabhupada disse-me certa vez que devemos simplesmente nos 
manter cantando o tempo todo, ou tanto quanto possível. Ao fazer 
isso, você percebe o benefício. O fruto de se cantar é a bem 
aventurança, ou felicidade espiritual, que tem um sabor muito 
superior a qualquer outro encontrado aqui no mundo material. É por 
isso que digo que, quanto mais você canta, menos você quer parar, 
porque é uma sensação de paz tão boa! (PRABHUPADA, 1983, p. 13) 

 

No Bhagavad-Gita, Krishna afirma que “Sempre cantando minhas glórias, 

esforçando-se com muita determinação, prostrando-se diante de mim, estas grandes 

almas adoram-me perpetuamente com devoção” (9.14). No refrão da música My 

Sweet Lord, também do álbum All Things Must Pass, George introduziu o maha-

mantra. Nessa música ele expressa amor e devoção à Krishna: “Meu Doce Senhor, eu 

realmente quero vê-Lo, realmente quero estar com Você, realmente quero ir com 

você, realmente quero conhecê-Lo.” Aqui também  identifico a questão da relação 

pessoal com Deus. No Bhagavad- Gita Krishna explica que: 

 

É unicamente através do serviço devocional que alguém pode 
compreender-Me como sou, como a Suprema Personalidade de 
Deus. E quando, mediante tal devoção, ele se absorve em plena 
consciência de Mim, ele pode entrar no reino de Deus. (Bhagavad-
Gita 18.55). 

  

Em All Things Must Pass identifico a idéia Vaishnava de que tudo no mundo 

material é temporário. PRABHUPADA (1978) diz que este mundo material é ilusório na 

medida em que é temporário. Tudo na energia material tem um ciclo, a realidade 

                                                           
51

 Japa-yoga consiste em uma meditação pessoal realizada através da repetição do mantra Hare Krishna 
com auxílio de um rosário de contas, a japa. 
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material é uma realidade relativa, pois é temporária. Em uma caminhada pelas praias 

de São Francisco, um devoto disse a Prabhupada que o oceano parecia ser eterno e o 

mestre respondeu: “Não, nada no mundo material é eterno”. (Goswami, 1980, p.57) 

Na canção Living In The Material World, composta por George Harrison, a 

influência e a inspiração da consciência de Krishna é bastante perceptível. “Get 

frustrated in the material world- Senses never gratified”, (ficando frustrado no mundo 

material, os sentidos nunca são gratificados). PRABHUPADA (2008), explica que a 

verdadeira felicidade está além das coisas temporárias, pois apesar de vivermos 

tentando gratificar nossos sentidos eles nunca são satisfeitos, é como tentar apagar o 

fogo com gasolina. Neste verso PRABHUPADA (2009) diz que a identidade do ser vivo, 

que é eternamente parte integrante fragmentária do Senhor Supremo, é descrita com 

clareza: “As entidades vivas neste mundo condicionado são Minhas eternas partes 

fragmentárias. Por força da vida condicionada, elas empreendem árdua luta com os 

seis sentidos, entre os quais se inclui a mente”. (Bhagavad-Gita 15.7)  

De acordo com PRABHUPADA (2008), o Senhor Supremo, Krishna, é pleno de 

conhecimento, prazer e bem aventurança eternos; as entidades vivas são almas 

espirituais individuais eternas, partes integrantes de Deus e também plenos de bem 

aventurança, conhecimento e prazer, porém em grau diminuto. Assim, segundo a 

tradição vaishnava, nossa posição é de servos de Deus e devemos empregar nossos 

sentidos para servir Krishna e satisfazer o Supremo, pois só assim alcançaremos a 

verdadeira felicidade e a liberação. 

 Em outra parte da canção Living In The Material World, George diz: “I hope to 

get out of this place/By the lord sri krsna’s Grace/ My salvation from the material 

world” (espero sair deste lugar, pela graça do Senhor Sri Krishna, minha salvação para 

o mundo material). Prabhupada diz que todos nós somos almas espirituais individuais 

que possuem uma relação eterna com Deus, mas que de alguma maneira, caímos no 

mundo material e agora estamos sob suas leis. Segundo o guru indiano, ficamos num 

ciclo de nascimentos e mortes devido às ações e às reações de nossas ações, o karma. 

Krishna revela que: “Assim como alguém veste roupas novas, abandonando as antigas, 

a alma aceita novos corpos materiais, abandonando os velhos e inúteis” (B.G.2.22). Em 

outro verso explica: 
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Assim como a alma encarnada passa seguidamente, neste corpo, da 
infância à juventude e à velhice, da mesma maneira, a alma passa 
para um outro corpo após a morte. Uma pessoa sóbria não se 
confunde com tal mudança. (B.G.2.13) 

 

No verso 55 do capítulo 18 do Bhagavad-Gita, Krishna também explica que é 

possível quebrar o ciclo de nascimentos e mortes através da plena consciência de Deus 

e da devoção. No verso a seguir, Krishna ensina que “Aquele que conhece a natureza 

transcendental do Meu aparecimento e atividades, ao deixar o corpo não volta a 

nascer neste mundo material, mas alcança minha morada eterna, ó Arjuna. (B.G.4.9). 

Mais adiante diz: “Esta minha morada suprema não é iluminada pelo Sol ou pela Lua, 

nem pelo fogo ou pela eletricidade. Aqueles que a alcançam jamais retornam a este 

mundo material.” (B.G.15.6). Segundo a tradição Vaishnava, devemos então amar e 

servir a Deus com devoção, sermos conscientes dele para escaparmos do ciclo de 

nascimentos e mortes  e acabarmos com todas as misérias da vida, pois no mundo 

material há nascimento, doença, morte e velhice. A ideia é que teremos uma relação 

pessoal eterna com Deus no mundo espiritual, repleta de bem aventurança, 

conhecimento e prazer eternos.  

A canção Hear me Lord, composta por George Harrison, também versa sobre 

Krishna: “At both ends of the road, To the left and the right Above and below us Out 

and in, there's no place that you're not in, Oh, won't you hear me lord?” (Em ambos 

dos fins da Estrada, Á esquerda e à direita, Acima e abaixo de nós, Fora e dentro, não 

há lugar em que não estejas, Oh, você não irá me ouvir Senhor?) Nesta parte da 

música identifico a ideia do seguinte verso do Bhagavad-Gita: “Sob Minha forma 

imanifesta, Eu penetro este Universo inteiro. Todos os seres estão em Mim, mas eu 

não estou neles.” (B.G. 9.4) 

 É de extrema importância elucidar o fato de que em 1971, George gravou um 

disco com os devotos de Londres intitulado Chant and Be Happy- The Radha-Krishna 

Temple. O disco de canções Vaishnavas, foi produzido por George, que também tocou 

alguns instrumentos na gravação. Em 1969 George havia produzido uma música 

chamada “O mantra Hare Krishna” que tornou-se uma faixa do disco com os devotos. 

Nesse disco George contribuiu também com uma versão para a música Govinda. 
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Prabhupada ao ouvir a canção ordenou que ela fosse tocada todas as manhãs em 

todos os templos Hare Krishna do mundo.  

Desse modo, ao longo do artigo procurei analisar a influência do Vaishnavismo 

ou consciência de Krishna em algumas composições da carreira solo de George 

Harrison. Identifiquei e analisei aspectos do movimento Hare Krishna nas letras 

selecionadas que demonstram a devoção de George por Krishna e sua relação com 

Prabhupada e seus ensinamentos. A abordagem em relação às fontes se deu 

principalmente a partir das ideias de Carr (1982) e apesar de ter afinidade e 

experienciar a consciência de Krishna, aqui a abordo como um fenômeno construído 

historicamente. 
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A memória dos ex-combatentes brasileiros através 
do Monumento Nacional aos Mortos da Segunda 
Guerra Mundial 
 

Pauline Bitzer Rodrigues 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa desenvolvida no programa de Especialização de 

“Patrimônio e História” tem por objeto o Monumento Nacional aos Mortos da 

Segunda Guerra Mundial (MNMSGM), e por objetivo reconhecer que narrativa 

histórica o Monumento pretende fazer sobre os brasileiros na Segunda Guerra 

Mundial, considerando a sua idealização, realização e utilização, e levando em conta, 

para isso, todo seu aparato comemorativo e cerimonial. Através da sua narrativa, 

então, pretendemos ainda verificar/reconhecer que tipo de memória coletiva ele 

ajudou a construir e pretende manter, verificando, também, a quem sua memória é 

destinada e a que público ela acaba por alcançar dentro da sociedade brasileira, a 

partir da narrativa que desenvolve. A pesquisa, iniciada nesse mesmo ano, ainda se 

encontra em andamento, só podendo, portanto, fornecer conclusões parciais.  

Dentro da comunidade de memória dos ex-combatentes da Força 

Expedicionária Brasileira (FEB), ou seja, dos herdeiros da sua memória, ela é muito 

celebrada. Uma consequência disso é o grande número de monumentos em sua 

                                                           
1
 Especialização “Patrimônio e História”, Universidade Estadual de Londrina. 
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homenagem, que em meados dos anos 1980 era uma média de um monumento para 

cada 121 ex-combatentes, de um total de aproximadamente 25 mil recrutados por 

todo o país. Desde então esse número cresceu, tendo inclusive a cidade de Londrina 

ganhado um monumento alguns anos atrás. (ROSENHECK, 2008) 

E porque estudar um monumento de caráter tão oficial quando temos 

monumentos mais próximos, de homenagem mais singela e individualizada? A 

escolha pelo objeto não se deu somente pelo tamanho do Monumento, mas por ele 

ser o centro da memória da FEB, inserindo as memórias individuais dos outros 

monumentos na coletividade que representa e na identidade que ajuda a criar e 

manter. Não podemos esquecer, no entanto, que a memória possui mecanismos de 

seleção e descarte, uma condição de sua existência, fazendo com que muitas vezes as 

memórias individuais fiquem abafadas/silenciadas. Além disso, tanto a memória 

quanto a identidade são processos em permanente reconstrução e modificação 

através das diversidades e conflitos dos seus sujeitos, por mais que se diga 

homogênea e englobante. (DIEHL, 2002; MENEZES, 1002) 

O MNMSGM, ainda, é o único dedicado exclusivamente aos mortos, pois os 

outros prestam homenagem a todos, vivos ou mortos. Com o fim da Primeira Guerra 

podemos perceber o aumento de memoriais aos mortos e mausoléus coletivos, bem 

como a figura do soldado desconhecido passando uma ideia de igualdade perante a 

morte, tratando o indivíduo enquanto membro de uma coletividade. Além disso, 

esses monumentos modernos aos mortos passam a transmitir uma “mensagem 

política funcional” e a deixar de lado seu caráter religioso e expiatório, nas palavras de 

Adriane Piovezani. (PIOVEZANI, 2011) 

A ideia de um lugar para homenagear os mortos brasileiros data de antes do 

fim da Segunda Guerra. O jornal “O Globo”, formou comissões e lançou um concurso 

de maquetes para o futuro monumento, e o vencedor foi o artista plástico Edgar 

Duvivier com o “Arco da Vitória” (Figura 1). “Este projeto no entanto, não vingou”, nas 

palavras do General J.B. Mattos, pois os custos para sua realização seriam altos 

demais. (MATTOS, 1960, p.66)  
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Figura 1 – “Arco da Vitória”, Edgar Duvivier, 1947. 

 

Havia a necessidade de exumação dos corpos dos ex-combatentes brasileiros 

mortos que descansavam em solo italiano. Foi, então, criada em 1952 a Comissão de 

Repatriamento dos Mortos do Cemitério de Pistóia. Em 1955 foi lançado novo edital 

para concurso de projetos do mausoléu, e dessa vez com algumas orientações gerais 

para os concorrentes. Dentre os 36 projetos cadastrados, 5 foram finalistas e o 

vencedor foi o de autoria dos arquitetos Helio Ribas e Marcos Konder Netto, tendo 

colaboração dos artistas plásticos Alfredo Chesciatti, Anísio de Medeiros e Julio Catelli 

Filho. (Figura 2 e 3) O Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial deveria ser 

construído entre a Avenida Infante Dom Henrique e a Baía de Guanabara, e seria 

rodeado de praças e gramados, tendo seu terreno todo um total de aproximadamente 

10.000 m2, e o Monumento em si 6.850 m2. (MATTOS, p. 60, 70) 
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O MNMSGM consiste em três níveis, ou três planos, sendo a cada nível mais 

pessoal e sacralizado. O primeiro plano é a Plataforma, onde do amplo pátio a 

escadaria leva primeiramente ao Pórtico Monumental e ao Túmulo do Soldado 

Desconhecido, no qual há uma chama constantemente alimentada e nunca apagada 

(Figura 4); há também uma escultura metálica simbolizando as formas da engenharia 

aeronáutica, uma escultura de granito que representa as três forças armadas com um 

marinheiro, um aviador e um soldado, e uma baixa pirâmide de granito com 

informações sobre a construção e inauguração do Monumento.  

Muitos dos elementos que constituem o Monumento foram inspirados em 

outros monumentos fúnebres militares, como, por exemplo, a pira do Túmulo do 

Soldado Desconhecido, existente também no Arco do Triunfo, em Paris. 

No segundo plano, o Patamar, há um jardim com lembranças das principais 

batalhas na Itália, um lago de espelhos d’água, um painel de cerâmica em homenagem 

à Marinha e os mastros onde diariamente é hasteada a bandeira do Brasil, e 

ocasionalmente a bandeira da Nação. Há ainda o museu, o qual contém um painel com 

cenas que simbolizam a campanha da FEB e a vitória da guerra (Figura 5), e a exposição 

permanente de objetos, roupas, armas, condecorações, fotos, etc. O museu, de acordo 

com o Regulamento, seria composto de três partes: a exposição; uma área com 

filmoteca, biblioteca e mapoteca; e uma área de arquivo para documentação escrita, 

Figura 2 – Maquete do projeto inicial 

do Monumento, 1956. 

Figura 3 – O MNMSGM atualmente, 

2009. 
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de áudio e fotográfica. O acervo que comporia o museu seriam doações, aquisições ou 

de transferências, e a cada três meses seria dever do diretor do Monumento sentar-se 

com uma comissão para ver o que foi recebido e decidir o que ficaria e o que seria 

devolvido. 

 

   

Figura 4 –Túmulo do Soldado Desconhecido na Plataforma. 

 

 

Figura 5 – Painel do museu que mostra cenas da campanha da FEB e da vitória da guerra. 

 

No terceiro plano, o Subsolo, estão a administração do Monumento, uma 

pequena sala de projeção para eventos e palestras, as dependências da Guarda, 

revezada mensalmente por cada uma das três forças armadas. Além disso, numa das 

paredes na entrada do subsolo, encontramos os nomes dos mortos por 

torpedeamento das Marinhas de Guerra e Mercante e do Exército gravados num 
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painel de quartzo.2 . Nesse plano se encontra também um grande salão com o 

mausoléu que é dividido em dois espaços por colunas de concreto: de um lado ficam 

os jazigos (Figura 6), caixas de alumínio revestidas de mármore preto e tampa de 

granito branco com gravação dos nomes dos soldados, seu posto e unidade de serviço, 

data de nascimento e de morte. Ao todo são 468 jazigos, sendo que em 13 deles se 

encontra a inscrição “Aqui jaz um herói da FEB. Deus sabe o seu nome”, pois são os 

não identificados, e dois possuem lápide branca representando dois corpos não 

encontrados. Em 1967, no entanto, quando todos os corpos já haviam sido 

transportados para o Brasil, foi encontrado na região de Montese mais um soldado 

não identificado e que foi mantido em Pistóia. 

 

 

Figura 6 – Jazigos no Mausoléu. 

 

Piovezani afirma que, diferente do cemitério militar de Pistóia, que tinha 

essência cristã, o Monumento possui caráter cívico e patriótico, sem menções a Deus e 

à religião: 

[...] um local de características abstratas, sem elementos religiosos 
como cruzes, onde a questão da pátria é enfatizada [...] e com a 
ausência de demonstrações religiosas ou homenagens da população 
em geral durante o dia de finados. (PIOVEZANI, 2011, p. 6) 
 

                                                           
2
 A Marinha Mercante teve 12 navios bombardeados entre fevereiro e agosto de 1942, somando uma 

total de mortos maior do que a campanha da FEB na Itália, e sendo um monumento dedicado a todos os 
mortos em decorrência da Segunda Guerra, é justo que tenham seus nomes na homenagem, mesmo 
não tendo participado de combates enquanto militares. FERRAZ, F.C.A. Os Brasileiros e a Segunda 
Guerra Mundial. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005 
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De fato não há manifestações populares na cripta do mausoléu no dia de 

finados como havia no Cemitério de Pistóia além do cerimonial oficial e o Monumento 

como um todo não possui grandes evocações religiosas. Do outro lado e no fundo do 

mausoléu, contudo, há uma pequena capela contando com uma cruz , um altar e um 

conjunto de cadeiras, não podendo dizer, nesse caso, que o Monumento se abstém 

totalmente de menções religiosas  em detrimento do patriotismo e civismo. (Figura 7) 

Em livro sobre os monumentos dedicados à FEB, General Mattos descreve a capela: 

“[...] na parede do fundo, em flagrante contraste com o fundo negro, uma cruz 

metálica fluorescente, representa homenagem aos capelães militares e a todas as 

religiões.” Além disso, vemos no Regulamento do MNMSGM, Título 2, Artigo nº 4: “O 

Mausoléu receberá e guardará os despojos  dos militares mortos na Segunda Guerra 

Mundial em ambiente adequado à oração, à meditação e ao recolhimento espiritual 

dos visitantes”. (MATTOS, 1960, p. 60, 74) 

 

 

Figura 7 – Cenário da Capela no Mausoléu. 

 

É interessante notarmos, olhando para o aspecto físico-artístico do MNMSGM, 

que ele é um conjunto monumental, ou seja, é formado por vários monumentos 

menores.  Além disso, ele possui um caráter quase que totalmente abstrato, citando 

como exemplo o Pórtico Monumental e a escultura símbolo dos engenhos 

aeronáuticos, e principalmente quando comparado a outros monumentos pelo Brasil, 

de modelo mais tradicional, como obeliscos, bustos ou estátuas. De forma geral, os 36 

projetos cadastrados no concurso apresentavam formas modernistas, mas tal 

característica pode gerar alguns problemas, como a difícil interpretação dos seus 
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elementos, inclusive pelos próprios homenageados, que muitas vezes acham o 

Monumento grandioso e bonito, mas não entendem o significado das suas formas. 

(FERRAZ, 2003)  

Olhando para além do material, o conjunto monumental envolve também 

aspectos imateriais como algumas solenidades e cerimônias que são fixas ou o eram 

até pouco tempo: 

 A Rendição da Guarda, na qual, mensalmente, troca-se o grupo que 

fará a segurança do Monumento, obedecendo a um revezamento entre Exército, 

Aeronáutica e Marinha; 

 Em 21 de Fevereiro, dia da tomada do Monte Castelo, há um 

cerimonial para lembrar das vitórias da FEB; 

 Em 8 de Maio é comemorado o Dia da Vitória dos Aliados na Europa; 

 Em 21 de Julho é feita uma homenagem aos mortos das Marinhas de 

Guerra e Mercante; 

 Em 2 de Novembro é realizada a “Vigília da Saudade”, em memória dos 

combatentes mortos, cerimônia que fica a cargo da Associação Nacional de Veteranos 

da FEB (ANVFEB). 

 

Mais do que somente um lugar de memória, o Monumento aos Mortos foi 

idealizado para criar uma integração entre público, monumento e natureza: nas 

praças, na plataforma com vistas à Marina da Glória, etc., que também são espaços de 

lazer e socialização. Esse conjunto monumental, assim como outros dedicados à FEB, é 

dirigido à toda sociedade brasileira, mas o que percebemos no dia a dia é que ele atrai 

muito mais aqueles que já fazem parte da sua comunidade de memória, ou que são 

ligados às instituições militares de alguma forma. Notamos então, um esquecimento, 

ou ainda um distanciamento da população frente a essa memória da FEB, ficando fora 

até mesmo das pesquisas acadêmicas durante algum tempo, e podemos pensar 

algumas hipóteses para esse distanciamento/esquecimento. 

 Em primeiro lugar, percebemos uma segmentação social a partir dos anos de 

1960, quando surgem “memórias parciais” ou “particulares”, nas palavras de François 

Hartog, ou seja, em um contexto de descolonização, novos movimentos sociais e 
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histórias alternativas e revisionistas, novos discursos memorialísticos se mostram 

tornando as memórias cada vez mais segmentadas. Isso pode nos deixar a dúvida da 

existência, ainda hoje, de memórias coletivas consensuais a partir de uma coesão 

social e cultural dos grupos. (HARTOG, 2006; HUYSSEN, 2000) 

 A comunidade de memória dos pracinhas3 por exemplo, ainda é grande e forte, 

mas enfraquece pouco a pouco com o falecimento dos veteranos, e além disso, ela não 

é espacialmente concreta, é espalhada pelo Brasil, o que proporciona pouca 

convivência e socialização entre seus integrantes e, consequentemente, a falta de 

coesão, o que já é característico das memórias coletivas. Dessa forma, a memória da 

FEB, apesar de aparentemente, não é consensual nem homogênea e as vozes 

destoantes da memória tradicional acabam sendo silenciadas/esquecidas, 

esquecimento que também faz parte dos mecanismos da memória, até por uma 

questão de sobrevivência da mesma. 

 Voltando à questão da segmentação, devido a ela, temos a proliferação de 

patrimônios nas ultimas décadas do século XX. As novas vozes de memória e 

identidade assumem o direito de construir ou eleger seus próprios referenciais e 

representações, como monumentos, museus, tombamentos, etc. Nessa onda de 

patrimonialização, inclui-se os inúmeros monumentos dedicados aos brasileiros na 

Segunda Guerra Mundial.  Existindo, portanto, esse ambiente favorável à 

rememoração, por que essa segmentação seria um dos motivos do esquecimento da 

FEB? Com cada grupo preocupado em resguardar sua memória e fortalecer sua 

identidade, os pontos de referência em comum entre eles, ou a dita “memória 

nacional”, ficam de lado, principalmente após o regime militar. Entramos, a partir 

disso, numa outra hipótese, a associação generalizada da imagem da FEB aos militares 

integrantes do golpe de 1964 e sua política. (FERRAZ, 2005) O governo de então, ao 

buscar a criação de uma identidade nacional elencava os referenciais memorialísticos 

para ela, e quando o regime cai, esses referenciais ficam desacreditados, entre eles a 

memória da FEB, que, por uma simbiose, fica restringida à memória coletiva da sua 

comunidade. 

                                                           
3
 “Pracinha” é o apelido dado pela população aos combatentes brasileiros da FEB, assim como “G.I.” aos 

soldados estadunidenses, “Tommy” aos soldados ingleses e “Poilu” aos soldados franceses. 
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Vemos, a partir disso, que o presente tem fundamental influência sobre a 

memória e a identidade, de forma que a eleição/construção dos patrimônios e 

monumentos não podem ser vistas somente a partir do passado que narram, mas 

também como uma ação do presente e seus agentes históricos frente às suas 

necessidades. (HARTOG, 2006; HUYSSEN, 2000) Com a segmentação da sociedade e a 

associação da imagem da FEB ao regime militar, há um afastamento gradual da 

população e inclusive das autoridades frente aos ex-combatentes e sua memória 

enquanto outro processo acontece.  

Essa terceira hipótese, que pode ser, ao mesmo tempo, tanto uma 

consequência quanto um dos motivos para esse afastamento, consiste num processo 

de militarização dos conjuntos monumentais da FEB, inclusive do MNMSGM. Tal 

militarização, segundo Francisco Ferraz, se caracteriza pela aproximação e dominação 

do Monumento e suas cerimônias pelas instituições militares, o que pode causar certa 

intimidação no visitante e inibir os próprios homenageados, fazendo com que ele se 

torne um “monumento essencialmente militar”. (FERRAZ, 2003, p.224).  

 Outro pesquisador da FEB, o brazilianista Uri Rosenheck, se contrapõe a essa 

ideia dizendo que não se pode falar em militarização com base nos “eventos 

efêmeros” de caráter militar nos quais os ex-combatentes eram incluídos. Para ele, os 

monumentos enquanto “objetos físicos” e os textos que os acompanham, com 

exceção daqueles dentro de bases militares, são de caráter cívico e dificilmente pode 

ser encontrada uma menção às forças armadas. (ROSENHECK, 2008) 

 De fato grande parte dos monumentos da FEB descritos pelo General Mattos 

são iniciativas civis (populares ou oficiais), por outro lado, os discursos em suas 

inaugurações tinham, ainda que pouco, certo militarismo, ou ainda a presença de pelo 

menos um oficial. No entanto, falando especificamente do Monumento aos Mortos, 

este apresenta um caráter militarista já em sua constituição física, pois em vários 

lugares vemos a presença das três forças armadas como no jardim do patamar e na 

escultura da plataforma.  

 Essa escultura dos três soldados da plataforma, além de representar a 

militarização do Monumento, nos mostra também uma outra característica presente 

tanto nas constituições memorialísticas e identitárias quanto na construção de suas 
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representações: elas acontecem a partir de projetos diferentes e conflitos das relações 

de poder que as envolvem. Com o Monumento não foi diferente, existiram vários 

conflitos desde o transporte dos corpos até os elementos simbólicos e arquitetônicos. 

No seu projeto original, por exemplo, vemos uma escultura representativa da “Mãe 

Pátria” com seu filho pracinha morto, em seu colo. (Figura 8) O escultor, que já havia 

feito a cabeça da Mãe Pátria, foi impedido de terminá-la porque dava destaque 

somente ao Exército. Em seu lugar, foi mandado fazer a escultura que representa o 

esforço dos três grupos militares, a dos três soldados. (Figura 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda segundo Ferraz, esse conflito entre as Forças Armadas acabou 

resultando, no Monumento todo, mais numa homenagem às “instituições militares do 

que ao sacrifício de sangue dos cidadãos-soldados e de suas famílias”, mas, 

paradoxalmente, o Monumento muitas vezes é chamado de “Monumento aos 

Pracinhas”. (FERRAZ, 2003, p. 337-338) 

 Segundo Le Goff, os monumentos em geral possuem caráter evocativo, e com o 

Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial não é diferente, ele 

todo é uma celebração, um culto à memória dos ex-combatentes brasileiros, 

Figura 8 – Maquete da escultura da Mãe 

Pátria e seu filho morto em combate, 1956. 

Figura 9 – Escultura representativa das Forças 

Armadas: marinheiro, soldado e aviador. 
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misturando grandes e pequenos testemunhos e entrando no modelo vovelliano de 

monumento aos mortos contemporâneo, numa “igualização progressiva”, na qual o 

monumento do general vitorioso é substituído pelo túmulo do soldado desconhecido. 

(LE GOFF, 1984; PIOVEZANI, 2011) No entanto, o Monumento também é, muitas vezes, 

uma homenagem às instituições militares e à Pátria, instrumentalizando a imagem da 

morte para passar ideias de moral e civismo. Ele silencia muitas memórias individuais 

dentro de uma coletividade, mas ainda assim, como todo patrimônio, é um importante 

referencial na representação, legitimação e manutenção de uma identidade frente à 

sociedade. 
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Representações sobre o professor de História: 
análise das narrativas de ex-alunos sobre o tema 
 

Rallik Pires Carrara1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 São recorrentes no meio acadêmico as pesquisas que abordam o professor, 

sejam elas da educação, psicologia, pedagogia, e outras áreas do conhecimento 

científico, especificamente voltado para as frentes de ensino (boa parte da bibliografia 

referida nesse trabalho pode ilustrar essa afirmação). Tais abordagens trazem uma das 

figuras mais presentes ao longo da história e da construção intelectual e social do 

indivíduo conhecido como professor, mestre, educador, docente, tutor, entre outras 

nomenclaturas. Assim, diferentes culturas inseridas em seu contexto histórico e 

resultantes da interação social, estão carregadas de representações onde sujeitos 

preocupados em observar e refletir sobre este ator social buscam traçar características 

e categorias que o descrevam. 

                                                           
1
 Professora de História da Rede Publica Estadual do Ensino do Paraná – Processo Seletivo simplificado 

(PSS). 
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O termo professor surgiu quando a escola era tutelada pela a igreja no século 

XVI, nesse período competia aos clérigos ensinar ás camadas populares a leitura das 

sagradas escrituras. Assim, o professor é a “pessoa que professa fé e fidelidade aos 

princípios da instituição e se doa sacerdotalmente aos alunos” (KRENTZ apud 

CARLOTTO, 2002). Cabendo a este o papel de ensinar algo a alguém, ou seja, transmitir 

um conhecimento “dominado” para um determinado público, inicialmente leigo, ao 

qual interessava a instrução. Nesse contexto estabelecia uma rede de conhecimento 

baseada em trocas entre o detentor e o destinatário, cada um atuando de acordo com 

o seu lugar social e cultural. 

Quando passa a ser função do Estado a partir da segunda metade do século 

XVIII, ser professor torna-se uma profissão regulamentada, regimentada por um 

pensamento que pretendia fundamentar a figura do mestre. A partir de então, o fazer 

docente assume variadas funções determinadas de acordos com os interesses 

políticos, econômicos e sociais gerados em cada época e busca atendê-los de forma 

nem sempre exata – tal como a norma foi emitida pela burocracia – mas geralmente 

de modo a obter os melhores resultados. A literatura estudada para esta pesquisa 

indica que colocar os interesses partidários e econômicos à frente dos interesses 

sociais não é puramente uma questão secundária, muitas vezes ao longo da história do 

ensino é possível perceber a influência constante que o Estado exerce sobre o que se 

espera acerca do fazer docente e da escola em si, bem como os movimentos 

econômicos que contribuíram de maneira significativa para a transformação dos 

modelos de ensino (MANACORDA, 1989).   

A função e o fazer docente por muito tempo esteve ligada a ideia de saberes a 

serem passados, numa espécie de transmissão do conhecimento que determinou a 

relação professor-aluno em um caráter de hierarquia, fortalecendo ainda mais as 

estruturais sociais que separa e classifica o menor frente ao adulto. Essa forma de 

conceber o ensino foi reafirmada e legitimada pela sociedade que atribuiu – e ainda 

atribui – ao professor o dever de preparar os indivíduos que futuramente ocuparão 

seu lugar na sociedade. Seguindo da premissa que afirma: “o jovem de hoje é o adulto 

de amanhã”, sendo assim é necessário torná-lo apto para compreender os processos 

evolução histórica, neste caso, o termo evolução está ligado à ideia de tempo corrido, 
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abarcando a conotação de mudanças, rupturas e permanências, próprias de cada 

sociedade.  

Como indivíduo inserido culturalmente em uma sociedade, o professor – bem 

como o aluno – estão sujeitos às experiências de classe, gênero e cultura que faz parte 

da história de cada um, a nível individual e coletivo. Dessa forma, nossos discursos 

estarão enraizados por nossos conhecimentos, ou seja, são as experiências 

acumuladas no dia a dia através dos anos que contribui para a formação do sujeito e 

possibilita que se estabeleçam relações com o outro e com o mundo, as chamadas 

representações (CHARTIER, 1990; MOSCOVICI, 2003). 

Frente a essa realidade é fato que a escola e a sala de aula ocupam lugar de 

destaque como meio onde se estabelece interações e trocas de conhecimento, sejam 

eles de nível teóricos, práticos ou culturais. Por conseguinte e visando atender os 

avanços e as multiplicidades cotidianas, cabe ao professor ser capaz de correlacionar 

os saberes disciplinares, obtidos por sua formação universitária no sentido de atender 

as demandas pretendidas pelo ensino, com os saberes curriculares, passados pelos 

programas educacionais que englobam os discursos, os conteúdos, os métodos e os 

objetivos, e, principalmente, com os saberes experienciais, próprio e que orientam o 

indivíduo em suas relações, no intuito de promover um bom relacionamento entre 

professor-aluno e a aproximação com o ensino (TARDIF, 2002; MONTEIRO e SOARES, 

2007). 

O ambiente escolar não está livre de tensões – assim como todos os lugares 

de interações sociais, sejam elas a família, o trabalho, a comunidade ou os lugares de 

fé. Todavia, os debates sobre as novas propostas curriculares e os a função do ensino e 

do docente, procura estabelecer bases para a formação de um aluno crítico, capaz de 

se posicionar, refletir e atuar diretamente em todos os âmbitos que constroem a 

sociedade. 

Contudo, atender a esses requisitos pede um novo perfil do professor, do 

aluno, e da escola. E cada vez mais são essas as temáticas debatidas nos meios 

acadêmicos e discussões acerca dos métodos, conteúdos, didáticas do ensino e 

formação docente. Apesar da desvalorização do ensino, da escola e do docente, das 

dificuldades de adaptação as constantes inovações, ainda são delegadas a escola o 
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papel de provedor do conhecimento. Mas a forma como esse conhecimento é 

repassado deve ser repensada, abrindo espaço para um docente que avalie sua própria 

prática constantemente, buscando resultados positivos com o caráter a transpor as 

barreiras encontradas em seu espaço de atuação. Muitas pesquisas que abordam as 

histórias de vidas dos professores apontam para a impossibilidade de separar o 

pessoal do profissional, sobretudo numa profissão impregnada de valores e de ideais, 

pautada nas relações humanas (NÓVOA, 1995). 

Não compete mais à figura do professor autoritário, simples transmissor e 

dotado da sabedoria absoluta e incontestável. Muito menos a do aluno passivo simples 

receptor (FREIRE, 1979). É fato que o conhecimento docente tem importância 

fundamental, mas ele não pode ser visto como algo distante, decorado e reproduzido 

sem que se reflita sobre ele. Assim, cabe ao professor fornecer as bases aos alunos 

estimulando uma ação crítica em um diálogo entre conhecimento e experiência, 

aproximando-o do que é ensinado e capacitando-o para a atividade reflexiva, sobre si, 

o outro, e o meio em que vive. Dessa forma, espera-se um aluno apto a trilhar seu 

próprio caminho (TARDIF, 2002; ABUD, 1995, SIMAN, 2004). 

No caso do professor de história, foco dessa investigação, uma variedade de 

pesquisadores, os quais somente alguns serão utilizados aqui, se dedicam a debater 

sua funcionalidade visando uma educação que atenda as qualificações do chamado 

“bom”. Parte-se da premissa que o conhecimento histórico, e não só ele, é construído 

e para tal exige comprometimento de todos os envolvidos. Dessa forma, toda aula é 

“um espetáculo impregnado de tensões em que se torna inseparável o significado da 

relação teoria e prática, ensino e pesquisa” (SCHMIDT e CAINELLI, 2009, p.57).  

Dar aula é um exercício diário de aprendizagem onde um dia não é como o 

outro, isso fica evidente ao profissional da história onde as aulas devem propiciam ao 

aluno o espaço reflexivo, ou seja, agir para a formação de pensadores. O professor de 

história deve ser um problematizador do conhecimento criando situações que instigue 

o aluno a querer saber mais. É preciso pensar a disciplina de história como:  

 

disciplina fundamentalmente educativa, formativa, emancipadora e 
libertadora. A história tem como papel central a formação da 
consciência histórica dos homens, possibilitando a construção de 
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identidades, a elucidação do vivido, a intervenção social e praxes 
individual e coletiva. (FONSECA, 2003, p.89) 

 

 Tal papel ganha eficácia através do trabalho do professor realizado em sala de 

aula e sua interação com os alunos, evidencia-se a importância de considerar o 

contexto sociocultural existente em cada realidade escolar e adequar a essa realidade 

as abordagens feitas.  

 Em outras palavras, é função do docente agir como um facilitador para uma 

aprendizagem com significado. Onde as aulas de História servem para que o aluno 

desenvolva as habilidades de “dominar, compreender e explicitar os critérios de 

periodização histórica, das múltiplas temporalidades das sociedades, tornar efetiva a 

aprendizagem da cronologia” (SCHMIDT e CAINELLI, 2009, p.61), e não apenas decorar 

e repetir um monte de informações sem sentido a ele. Dessa forma o capacita não só a 

conhecer o saber histórico, mas também de produzi-lo. 

 Debater os processos de ensino e as representações que os amparam os atores 

sociais é um tema sempre revisitado, como no caso dessa pesquisa. Revela 

‘sensibilidades’ de nossa sociedade e cultura. E tem papel fundamental para 

compreender, de acordo com as necessidades de cada período, duas peças chaves 

desse sistema: o professor, formadores, e o aluno, receptores. (SACRISTAN, 2005). 

 Torna-se comum nas pesquisas acadêmicas refletir a figura do professor. E de 

igual maneira perceber o aluno pela visão deste. Entretanto ao longo do século XX, 

apesar das pesquisas que buscam definir o ser aluno e suas relações com o ensino-

aprendizagem, pouco ou quase nada se preocupam em conceber como os alunos 

respondem a essas mudanças. Sendo relativamente novas as pesquisas que buscam a 

qualidade de aprendizagem e a relação professor/aluno e vice versa.  

 Em suma, por muito tempo o foco das pesquisas acadêmicas foram o professor 

e as reformas educacionais que visavam uma melhoria institucional no ensino sem se 

preocupar com ou como e de que forma afetaria o aluno. Mas, aos poucos e mais 

recentemente o foco da pesquisa vem se direcionando ao professor e ao aluno e suas 

formas de apreensão, assim, a imagem dos alunos vão se transformando com as 

pesquisas que visam compreender seus processos de ensino-aprendizagem, tendo em 
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mente suas necessidades, complexidades e levando em conta que este é um sujeito 

ativo dos processos de ensino, a todo o momento respondendo ao seu meio. 

 

 

O ESTUDO E A ANÁLISE DO DADOS 

 

 Como já indicado, essa pesquisa usa como instrumento de análise entrevistas 

de ex-alunos, partindo da década de 1960 até 2010, em Londrina (PR), tendo como 

recorte as informações sobre o Bom Professor de História. Para atender ao objetivo 

geral do trabalho o instrumento de pesquisa fica definido em duas partes, a primeira 

investigando o Professor de História e a sua qualificação como bom e mau, e a segunda 

parte voltada para as Aulas de História e o que os investigados esperam de uma boa 

aula.  

 Ao todo foram feitas cinco entrevistas visando:  

 O professor de história; 

 O bom professor de história; 

 Práticas de ensino em sala de aula; 

 Relação professor-aluno em sala de aula; 

 O mau professor de história. 

 A escolha dos entrevistados foi aleatória apenas observando como critério a 

idade de cada um de acordo o espaço/tempo investigado, ou seja, frequentaram a 

escola numa década diferente desde os anos 1960 até 2010. Os mesmos variam em 

idade, pelo nível ou modalidade de ensino que cursaram (fundamental, médio, ensino 

superior, educação de jovens e adultos), gênero (60% homens e 40% mulheres) e 

profissão (doméstica, terapeuta, administrador, operário, aposentado). As entrevistas 

correspondem às experiências escolares desenvolvidas nos seguintes períodos: 

a) Entrevista 1 estudou na década de 2000 

b) Entrevista 2 estudou na década de 1990 

c) Entrevista 3 estudou na década de 1980 

d) Entrevista 4 estudou  na década de 1970 

e) Entrevista 5 estudou  na década de 1960 
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 Na consideração das narrativas dos entrevistados procurou-se averiguar quais 

ações definiram como bom. O leque de informações contido nesta categoria, atua de 

modo esclarecedor do tipo de ensino que cada indivíduo teve, em particular, e quais 

sentidos dão para o sujeito ‘bom professor’. Embora os motivos variem muito de 

acordo com a concepção e valores de cada um, de modo geral o bom professor não é 

somente atencioso, mas bem preparado. Um profissional que faz uso da sua 

autoridade para manter a disciplina e garantir o “conteúdo”. De outro modo constitui-

se o descaso com o ensino questionado e mal visto.   

 A questão da disciplina é vista de diferentes formas. Do ponto de vista mais 

recente, valoriza-se um profissional com domínio de sala, disposto a atender as 

dificuldades do aluno. 1. Por que ela conversava, e... dominava melhor a sala. (p. 1 – l. 

25) Paralelamente aparece outra alusão mais hierárquica e distante, uma forma de 

ensino imposto, característico de uma relação de respeito por medo que não favorece 

uma aproximação do estudante nem com o docente e nem com o ensino. 3. Então, 

quando eu estudei não tinha muita liberdade, né? A gente tinha medo de professor, 

né? (p. 3 – l. 100 a 101), 4. não tinha como ficar conversando. (...) Ela era brava, 

impunha as aulas, a gente tinha que respeita ela. (p.1 - l. 20 a 22) e 5. tinha um 

professor [   ], ele olhava, além de óculos [  ] (risos), pra fora, (risos) mandava pra fora, 

essas coisas marcô a gente. (p.2 - l. 49 a 50) 

 Com relação específica ao professor de história, das cinco entrevistas apenas 

uma indicou: 2. Não tive memoráveis professores de história em minha vida estudantil. 

(p.1 - l. 17). Nem todos conseguem definir algum docente, resgatado pela lembrança, 

como bom. Esse silêncio – e posteriormente aparecerão outros fatores para dar 

suporte a esta alegação – nos ajuda a perceber as demais informações como expressão 

de intensidade de experiências e relações na escola.  

 De modo geral, as características do bom professor de História não diferem 

daquelas do bom professor em geral, os entrevistados enfatizam a postura do 

professor de interesse pelo aluno manifesto em vários comportamentos. 1. Também 

que se interessava bem pelo aluno, certo? Qualquer dúvida ele sempre tinha, é 

explicava tudo com bastante clareza, só não aprendeu quem não quis aprender. (p. 2 – 
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l. 55 a 56), 4. Nós tínhamos que comprar um livro, e ela me deu o livro pra estudar. (p. 

1 - l.  15) 

 Percebe-se que a imagem do professor, assume diferentes características. 

Desde uma relação mais distanciada entre mestres e alunos até uma figura popular, 

maleável e carismática. 3. O Teodoro, por ser sistemático a gente tinha muita distância, 

né? E o Aguinaldo já não, mas eu acho que o Aguinaldo por conta do humor, então o 

Aguinaldo brincava mais. (p. 4 – l. 105 a 107)  

 Pelos exemplos de fala pode-se supor que o professor de História é respeitado 

seja por uma postura mais carismática, ou distante. 2. quanto aos professores de 

história todos eles tinham o estigma de serem “boa gente”, simpáticos e maleáveis nas 

exigências escolares. Todos os que me lembro se encaixaram neste perfil. (p. 1 – l. 32 a 

34), 3. o Aguinaldo por conta do humor, talvez por [ ] eu consegui me soltar mais, 

então se você for pensar em aula hoje, eu gosto muito mais da aula do Aguinaldo, 

lembrando do que do Teodoro. (p. 4 – l. 116 a 118) essa paixão que ele passa, é 

passava isso pro aluno, eu acho isso legal, acho que isso pode deixar as aulas muito 

bacanas. (p. 5 – l. 165 a 166) 

 Ao serem indagados sobre qual foi seu melhor professor de história que 

tiveram os investigados buscaram descrevê-lo por suas qualidades pessoais e postura. 

Surgem exemplos de mestres compenetrados e didáticos. Até o professor “bravo” é 

reconhecido se indicar que se interessa pela aprendizagem do aluno.  4. Ela era brava, 

impunha as aulas, a gente tinha que respeitar ela. (p.1 - l. 21 a 22) Um bom professor 

de história tem de ser uma pessoa comprometida com a profissão, um verdadeiro 

profissional em educação que utiliza todos os métodos possíveis para facilitar a 

ampliação do conhecimento. (p. 1 – l. 36 a 38)  

 Os entrevistados lembram-se do professor qualificado como bom, pelo modo 

atencioso de lidar com a turma. Clareza na hora de fornecer explicações, bem como o 

respeito pelo aluno lidando com suas dúvidas de forma objetiva se instigava o 

interesse pela matéria. 1. Também que se interessava bem pelo aluno, certo? Qualquer 

duvida ele sempre tinha, é explicava tudo com bastante clareza, só não aprendeu quem 

não quis aprender. (p. 2 – l. 55 a 56) Então tem que prestar muita atenção pra você 

poder aprender, e é difícil, e é, a, o professor conta muito nessa hora. (p. 3 – l. 93 a 97) 
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 Os professores qualificados como bons revelavam, além do interesse pelo 

aluno e a disciplina, certa paixão pelos conhecimentos históricos. 3. Ele se tornou 

professor ele viajava, ele viajou muito, então ele mostrava muito slide de foto pra 

gente, então ele mostrou foto do Egito, foto de Roma, que ele teve no lugar então ele 

trazia estas fotos pras aulas de história, então isso era muito interessante, né? Não era 

aula, essa coisa decorada, de data de tudo, não, era vivência que ele passava, através 

do jeito como ele explicava, então isso foi muito legal. (p. 3 - l. 85 a 90) Relatam o uso 

da experiência como forma de abordagem, uma aula dialogada e explicativa, buscando 

manter o interesse do aluno, aos fatos narrados. 5. ele contava até o raciocínio da 

história brasileira, contava pra nós, e a universal. (...) Eu admirava ele por ser de uma 

capacidade tremenda. (p. 2 a3 - l. 87 a 96) Essa, eu não ia aprender em livro, a não ser 

com a cultura dele, que ele passou com a história universal, então ele sabia de todos 

esses detalhes, então é por isso que eu admirava. (p. 3 - l. 124 a 126) 

 A qualidade do ensino é percebida, sobretudo na erudição que determina o 

modo como o professor explora os recursos em sala. Relatam o uso da explicação do 

professor correlacionada com outros recursos explicativos, como a apostila, vídeos, 

fotos de lugares históricos organizados sob o conhecimento próprio do docente.  

 Em oposição, há uma crítica a postura fechada e um ensino pragmático, sem 

envolvimentos. Apesar do esforço em manter uma relação mais próxima com o aluno 

e o efetivo ensino, por meio de aulas expositivas e dialogadas, os exercícios e a rotina 

diária demonstram uma proposta que não mudou tanto no período. 2. Todos os 

professores que tive de história não foram bons professores pois pecavam em itens 

fundamentais como contar os fatos históricos como simples fatos cronologicamente 

dispostos dissociados da realidade. (p.1 – l. 22 a 24) Aulas descritivas baseadas no livro 

quase que exclusivamente no livro didático e em suas atividades e possibilidades de 

conhecimento. (p. 1 – l. 28 a 29), 4. As professoras mandavam a gente ler em casa e 

depois discutir na classe, na minha época. (p.2 - l. 39 a 40) 

 Há diversas formas para fazer o aluno participar do processo de ensino 

aprendizagem, e para tomar conhecimento sobre quanto foi apreendido. 2. Utilizando 

o livro didático fazíamos uma leitura do capítulo proposto e resolviam os exercícios 

propostos no livro. Também era comum pesquisas escritas onde as fontes eram as 
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enciclopédias disponíveis na escola ou em casa. (p. 2 – l. 55 a 58) Geralmente, fazem 

uso de trabalhos escritos, e folhas de exercícios, podendo-se utilizar de outros recursos 

e práticas didáticas, até o limite de “puxar o assunto” e 5. colocava a gente pra ler 

junto com ela. (p. 1 - l. 21).  Revelam, também, uma função disciplinadora. Além de 

uma forma de domínio de sala, constituem-se em um exercício prático, como a 

resolução de exercícios posterior ao conteúdo dado.  

 Para os participantes da pesquisa um bom professor deve ser comprometido 

com o conhecimento, tanto teórico quanto prático e experiencial. Como fala o 

entrevistado ‘Flexível quanto ao conteúdo, mas comprometido com o conhecimento, 

que avalia diariamente sua pratica pedagógica e procura sempre aperfeiçoá-la’ 

(entrevistado, 1990). 

 Tanto uma boa aula de história, como o professor, pressupõem preparo. O 

aluno espera sentir isso e também espera manter um bom diálogo entre conteúdo, 

materiais de ensino e mestres. Seguindo o exemplo ‘o professor tem que ter uma 

didática muito ativa, trazendo, tirando o aluno da passividade de só ouvir’ 

(entrevistado, 1980). Deste modo, valoriza-se uma aula dinâmica que procure 

envolver o aluno. 4. Com diálogo aprende melhor. (p.2 - l. 31) procurar responder as 

questões dos alunos, se não souber, procurar saber, você entendeu? (p.1 - l. 29 a 30) 

Falar sobre a política hoje e citar exemplo de outros governos, como o militarismo. (p.2 

- l. 31 a 32), 5. todo professor que tem, que puxar pro aluno, não se basear só no livro, 

o livro se pega ele você entendeu, ele esclarece, isso aqui, isso, isso entendeu? Depois 

volta fazer um pré, comentário a parte, de coisas que não tá no livro. (p. 5 - l. 203 a 

206) a capacidade do professor, chamar a atenção do aluno, ou na matéria, fazer 

perguntas pra ele, chamar ele para matéria no quadro. (p.7 - l. 266 a 268) 

 Fazer uso de recursos didáticos na apresentação da matéria é uma boa forma 

para quebrar a rotina e manter o raciocínio vivo. Para isso, como enuncia o 

entrevistado, ‘o uso dos instrumentos para atingir este objetivo tem de ser simples e 

de fácil manuseio (pequenos textos, perguntas simples e diretas, colagens, uso das 

imagens ou de filmes) sendo que as respostas dos alunos sejam as mais claras 

possíveis, não podemos confundir a simplicidade com a pouca profundidade ou a um 

ensino fraco’ (entrevistado, 1990). 
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 Cabe ao docente comprometido com o processo de ensino-aprendizagem 

responder às indagações e dificuldades do aluno, buscando suscitar a sua participação. 

É claro que, como na categoria anterior, isto exige profissionais capacitados e bem 

preparados. 4. O bom professor é aquele que consegue junta o passado com o 

presente. (p. 1 a 2 - l. 30 a 31) Você nota esse conhecimento: é quando ele dá a aula. Eu 

não sei hoje em dia, pra nós ele dá aula, fala sobre o assunto e dá [uma tese/matéria] 

pra você ler, na próxima aula nós íamos fazer comentários. (p. 5 - l. 194 a 196) 

 O bom professor de História, segundo os entrevistados, se esforça para tornar 

as aulas mais ativas, sempre contando com uma adequada abordagem do conteúdo. 

Principalmente por meio de exemplos, fazendo uma ponte entre passado e cotidiano 

do aluno. 3. É exemplificar também muito, usar exemplo, e talvez fazer, a usar de todo 

o método  de recursos visuais que ele pode, por que eu acho que isso grava mais, e faz 

você participar mais tá, aquela aula só escrita e falada, eu acho que fica muito 

complicado de prestar atenção, por que o adolescente, o aluno é muito disperso. (p. 4 – 

l. 124 a 127) 

 Ao final da entrevista com ex-alunos buscou-se cogitar sobre o que os 

entrevistados apontam como um mau professor de história. Eis as informações: 1. Te 

dá aquelas apostilas, né, e deixa você fazendo tudo sozinho. (p. 4 – l. 126 a 127), 3. 

Aquele professor que só ai usar o quadro. Né? Só vai usar o quadro assim, escreve o 

aluno copia, aquele professor que vai seguir a risca o que tá no livro, sem trazer 

exemplos mais atuais. (p. 5 – l. 140 a 142), 4. Professor ruim é aquele que só passa 

matéria no quadro. (p. 2 - l. 34 a 35) 

 Assim criticam o uso excessivo do livro didático, a falta de atenção para com o 

aluno, sem maiores reflexões sobre o conteúdo/tema abordado deixa o aluno num 

processo de auto-aprendizagem. 1. É aquele professor que passa muito vídeo não 

discute o assunto. (p. 4 – l. 126) 

 Outra característica apontada é a do professor sem conhecimento de conteúdo, 

fazendo deste somente uma abordagem do que está no livro didático. Aquele que não 

considera as dúvidas dos estudantes ou que só está interessado em passar a matéria, 

sem maiores reflexões. 3. Sem trazer coisas que estão acontecendo na história, daí eu 

acho que ele é considerado um professor ruim, aquele professor que quer que o aluno 
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responda decorando as coisas e não como um entendimento, né? (p. 5 – l. 142 a 144) E 

não procura aproximar a história com o cotidiano do aluno. 2. Utilize os fatos históricos 

totalmente dissociados da realidade social em que estão inseridos os alunos. (p. 2 – l. 

50 a 51) Parece um docente não comprometido com a aprendizagem. 4. não procura 

explicar, não tem diálogo. (p.2 - l. 35) 

 Por fim, um mau professor de história não procura estimular o diálogo com a 

turma nem se preocupa com a compreensão dos alunos sobre a matéria dada. Não 

contribui para a formação de um aluno crítico e reflexivo. 3. Uma coisa, ele me fala um 

fato histórico eu entendo isso de um jeito, eu explico isso de um jeito, do que 

decoração, né? Vou decorar, se eu decorar eu vou esquecer, né? Isso é um fato, eu não 

entendi, eu decoro, eu uso e acabou, então eu acho que isso que vai [diferenciar] 

mesmo, o professor bom do professor ruim. (p. 5 – l. 144 a 148) É notadamente 

indiferente ao processo de ensino-aprendizagem e ao aluno, que por sua vez, percebe 

os acontecimentos em sala e consegue apontar práticas que não esperadas de um 

mestre.  

 O sentimento que o docente tem em relação à sua profissão são relembrados 

em alguns fragmentos de entrevistas como fundamental a um bom docente. Quando o 

profissional se sente bem com o que faz é mais produtivo e dedicado, e isso reflete em 

suas ações. Todos esses pontos contribuem para a reflexão acerca das representações 

sobre o professor, aqui mostradas. E revelam a experiência do entrevistado como 

discente.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Fazendo uma análise geral de todos os dados levantados por esta pesquisa, se 

pôde perceber que os entrevistados conseguem apontar com maior riqueza de 

detalhes exemplos de bons docentes, principalmente tendo em vista as experiências 

concretas em sala de aula por eles narradas ao fazer referência sobre o bom professor 

de história de suas lembranças, afirmando que deste se espera como qualidades, 
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principalmente, o domínio dos temas de sua especialidade (disciplina) e da prática 

pedagógica. 

 Em oposição, são objetivos quanto aos aspectos que levam ao mau professor 

de história, também enxergado pela experiência. Este peca pela falta de 

comprometimento com todos os âmbitos do ensino é um profissional pouco 

capacitado e indiferente, que não procura superar as dificuldades encontradas ou 

tornar o ensino dinâmico.   

 Partindo desta perspectiva, pode-se chegar a conclusão que tanto o mau 

professor, quanto o bom professor de história existem no campo das experiências 

concretas, de acordo com os fragmentos de fala dos entrevistados. Sendo possível 

visualizá-los nas práticas do que se esperam de um bom ou mau docente. 

 Num quadro geral tão complexo, como se observa pelas restritas leituras para 

esse trabalho – se comparadas com o volume e a profundidade das pesquisas em 

torno do aluno, do professor – pode-se inferir que o aluno (e o ex-aluno) assim como a 

comunidade, poderiam ser ouvidos com mais frequência quanto ao processo de ensino 

de História. Ouvir diferentes vozes no espaço da escola pode promover uma 

aproximação não só social, como estrutural e educacional. (MACHADO, 2005). 

 

REFERÊNCIAS: 
 
ABUD, Katia M. Conhecimento histórico e ensino de história: a produção de 
conhecimento histórico escolar. In: SCHMIDT, Maria A, CAINELLI, Marlene R (orgs) III 
Encontro Perspectivas do Ensino de História. Curitiba. Aos Quatro Ventos, 1995. 
 
ALBERTI, Verena. Fontes Orais: Histórias dentro da História. In: PINSKY, Carla B. (org.) 
Fontes Históricas. São Paulo: Editora Contexto, 2005. 
 
CARLOTTO, M. S. A síndrome de Burnout e o trabalho docente. Revista Psicologia em 
Estudo. Maringá, vol.7, n. 1, p. 1-8, jan/jun.2002.  
 
CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Tradução Maria 
Manuela Galhardo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990. 
 
FONSECA, Selva G. Didática e prática de ensino de história: experiências, reflexões e 
aprendizados. Campinas, SP: Papirus, 2003. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 7ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra,1979. 



167   VI Seminário de Pesquisa do PPGHS – XIII Semana de História – I Encontro  

                das Especializações em História da Universidade Estadual de Londrina 
 
 
GINZBURG, Carlo. Sinais: raízes de um paradigma indiciário. In: Mitos, emblemas, 
sinais: morfologia e história. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.  
 
MACHADO, Nilton Marcos Lício. A escola ideal: como os adolescentes percebem e 
idealizam o meio escolar. Campinas, SP [s.n.], 2005. 
 
MANACORDA, Mario A.  História da Educação – da antigüidade aos nossos dias. São 
Paulo, Cortez, 1989. 
 
MONTEIRO, Alessandra de Macedo e SOARES, Luciana de Sousa Lima. A (in) satisfação 
de ser professor: saberes mobilizados na prática docente. Linguagens, Educação e 
Sociedade - Teresina, Ano 12, n. 17, p. 39 - 50, jul./dez. 2007. 
 
MORAES, Roque. Uma tempestade de luz: A compreensão possibilitada pela análise 
textual discursiva. Ciência & Educação, v. 9, n. 2, p. 191-211, 2003. (Disponível em:  
www.scielo.br/pdf/ciedu/v9n2/04.pdf 
 
MOSCOVICI, S. Representações sociais: investigações em psicologia social. Petrópolis: 
Vozes, 2003. 
 
NÓVOA, Antônio (org.). Vida de Professores. 2. ed. Porto: Porto Editora, 1995. 
 
SACRISTÁN, Gimeno, J. O aluno como invenção. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
 
SCHMIDT, Maria Auxiliadora; CAINELLI, Marlene. Ensinar história. 2 ed., São Paulo: 
Editora Scipione, 2009. 
 
SIMAN, Lana M. O papel dos mediadores culturais e da ação mediadora do professor 
no processo de construção do conhecimento histórico pelos alunos. In ZARTH, Paulo et 
al (org) Ensino de História e Educação. Ijuí: Ed UNIIUI, 2004. 
 
TARDIF, Maurice. (2002) Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: 
Vozes.  

 

 



168   VI Seminário de Pesquisa do PPGHS – XIII Semana de História – I Encontro  

                das Especializações em História da Universidade Estadual de Londrina 
 

A Festa do Divino de São Luiz do Paraitinga 
 

Talita Sauer Medeiros1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Luiz do Paraitinga é pequeno município do Vale do Paraíba (com cerca de 

10.000 habitantes) e uma grande demanda turística, principalmente durante suas 

festas tradicionais, dentre as quais estão o Carnaval de marchinhas, a Festa do Divino 

Espírito Santo e a Festa do Saci. São Luiz do Paraitinga inicialmente se desenvolveu 

como ponto de parada e apoio dos tropeiros, localizada no meio do caminho entre 

Taubaté e o litoral configurava-se numa pausa estratégica para o escoamento da 

produção da capitania para o posto de Ubatuba. Atualmente a cidade vive da 

agropecuária, do turismo cultural, rural e dos esportes aquáticos e de aventura.  São 

Luiz do Paraitinga abriga uma enorme quantidade de casarões do século XVIII, muitos 

dos quais tombados como patrimônio histórico, porém, a localidade perdeu grande 

parte de seu patrimônio histórico material e documental ao ser devastado por uma 

enchente no início de 2010, quando o rio Paraitinga que corta a cidade subiu cerca de 

doze metros acima do nível normal. A enchente destruiu grande parte dos casarões 

antigos, inclusive a Igreja Matriz e deixou centenas de desabrigados.  

O município já havia passado por enchentes de gradações variadas ao longo do 

tempo, mas nada comparável a grande inundação de janeiro de 2010. Essa tragédia fez 

                                                           
1
 Mestranda em História Social – UNESP/ Assis - Bolsita CNPQ, Orientador: Carlos Alberto Sampaio 

Barbosa e aluna da especialização em Patrimônio e História – UEL, Orientador: Rogério Ivano. 
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surgir uma série de problemas para a cidade e também catalisou outros que já 

existentes, gerando uma situação de crise. Os praticantes de rafting da cidade aturam 

rapidamente no socorro da população e surpreendentemente, considerando a 

intensidade da inundação, não houveram vítimas. Entretanto a extensão do impacto 

na cidade foi enorme, segundo dados do Jornal da Reconstrução2: 5.163 pessoas foram 

afetadas, 437 imóveis do século XVIII e XIX, 96 moradias destruídas, 134 casas, 6 

edifícios públicos, 225 estabelecimentos comerciais danificados, 220 km de estradas e 

vias urbanas, 180 obras de engenharia (pontes, galerias) danificadas e um prejuízo de 

141 milhões de reais envolvendo infraestrutura, comércio e serviços, agricultura, 

pecuária dentre outros.  

Uma tragédia de grande extensão, entretanto, o movimento de reconstrução 

começou quase que imediatamente, após as medidas de socorro a população 

seguiram-se as ações emergenciais, como a instalação de postos de distribuição de 

víveres e roupas, unidades móveis de saúde, bancos, poupa tempo, etc. Várias 

iniciativas foram desenvolvidas com o intuito de ajudar na reconstrução da cidade. 

Cinco meses após a enchente foi inaugurado o CERESTA (Centro de Reconstrução 

Sustentável de São Luiz do Paraitinga), o centro acomodado num casarão reconstruído 

na praça central, Praça Oswaldo Cruz, e é um espaço destinado à gestão de todo o 

trabalho de reconstrução da cidade. Funciona como um centro integrado, onde 

estarão representantes da Casa Civil, Secretaria de Economia e Planejamento, 

Prefeitura, Defesa Civil, Secretaria de Cultura, CDHU, UNESP e USP. Ainda em 2010 foi 

criada a AMI (Associação de amigos para a Reconstrução e Preservação do Patrimônio 

Histórico e Cultural de São Luiz do Paraitinga), organizada pela sociedade civil. Dentre 

outros projetos atuantes na cidade.3 

                                                           
2
 Jornal da Reconstrução, ano 1, nº13, dezembro de 2010.  

3
 Foram criadas frentes de trabalho em diversas áreas com intuito de atuar de forma conjunta com os 

órgãos envolvidos nas ações de recuperação e planejamento da cidade. Além de representantes do 
poder público municipal, as Universidades (UNESP, USP, UNITAU) e os órgãos de preservação do 
patrimônio – IPHAN e CONDEPHAAT – também integram o conselho das frentes de trabalho e 
programas especialmente desenvolvidos para fortalecer o desenvolvimento da cidade. A comunicação 
dos acontecimentos e ações ficou especialmente a cargo do Jornal da Reconstrução (informativo do 
CERESTA, sob a coordenação da Prefeitura Municipal, projeto de extensão da Universidade de Taubaté – 
UNITAU com coordenadores da UNESP) cujo primeiro número foi veiculado em março de 2010. 
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A despeito de todas as dificuldades e prejuízos trazidos pela enchente o povo 

de São Luiz, por meio da fé, da solidariedade e da união, fortaleceu-se para reconstruir 

a cidade. Seu espírito festeiro e vontade de retomar seus costumes fez com que já em 

fevereiro o tradicional Carnaval fosse realizado em várias cidades da região e o Festival 

de Marchinhas na capital paulista. A festa do divino de 2010, porém, mesmo com 

grandes sacrifícios foi realizada na cidade. 

De tradição portuguesa, A Festa do Divino Espírito Santo de São Luiz do 

Paraitinga é uma herança cultural que se realiza a mais de duzentos anos na cidade. 

Organizada pelos festeiros eleitos a cada ano, em parceria com a igreja e a população, 

tem a duração de dez dias com muitas celebrações religiosas, procissões, danças, 

folguedos e barracas de comidas típicas. A Festa do Divino foi escolhida como foco de 

nossa pesquisa durante a especialização, entretanto, o patrimônio de São Luiz do 

Paraitinga é extremamente rico e vai muito além dessa festividade. Como patrimônio 

material destacam-se o conjunto arquitetônico do centro antigo, a casa de Oswaldo 

Cruz (que nasceu na cidade), a capela de Nossa Senhora das Mercês, a Igreja de Nossa 

Senhora das Mercês, Nossa Senhora das Dores, São Luiz de Tolosa, dentre outras4.  

Quanto ao patrimônio imaterial destacam-se as celebrações religiosas e da 

cultura popular (Festa do Divino, Carnaval, Semana Santa, Corpus Christi, entre outras) 

os saberes e os modos culinários típicos da cidade (afogado, requeijão de prato, pastel 

de farinha de milho, bolinho caipira, canjiquinha com costela de porco, feijão tropeiro, 

porco na lata, sopa de cadela, bolo de penca, dentre outros) o artesanato, o imaginário 

(lendas e mitos), os lugares culturais (praça, mercado, igrejas), as expressões utilizadas 

pela população, e práticas como as congadas e moçambiques, o canto de Brão5 e a 

cavalhada.  

A cidade possui uma grande significância na vida social dos indivíduos, Antonio 

Torres Montenegro (1994) destaca que o espaço onde se constrói uma cidade nos 

convida para o reconhecimento de um espectro infinito de determinações/ relações. 

Um espaço onde as pessoas estabelecem, projetam e realizam suas vidas. Também é 

                                                           
4
 O patrimônio arquitetônico de São Luiz do Paraitinga foi tombado em 1982 pelo CONDEPHAAT e em 

2010 a cidade foi tombada como patrimônio histórico nacional pelo IPHAN.  
5
 O canto de Brão é um desafio musical. As duplas criam de improviso histórias e enigmas (“linha”), que 

os outros cantadores devem decifrar.  
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um lugar onde vivenciam suas experiências e constroem suas memórias. Jorge Larrosa 

Bondia (2002) ao falar dos saberes da experiência, coloca a memória como uma 

experiência dotada de sentido.  A experiência seria aquilo que ao nos acontecer nos 

transforma, mas só o sujeito estaria aberto a sua própria transformação.  A experiência 

seria uma espécie de mediação entre o conhecimento e a vida humana, porém, não 

em seus sentidos tradicionais. E o saber proveniente da experiência seria adquirido 

como uma resposta ao que vai acontecendo ao sujeito ao longo de sua vida e no modo 

como ele dá sentido ao que lhe acontece - não necessariamente a verdade, mas o 

sentido do que lhe acontece.  Assim, o saber adquirido pela experiência é um 

conhecimento que não pode ser dissociado do sujeito. 

Outra categoria que não pode ser desagregada do sujeito é a memória. Magaly 

Cabral (2004) pontua que esta é uma construção e não está aprisionada aos objetos, se 

situa na dimensão inter-relacional entre os seres e as coisas. Sendo a base para a 

construção da identidade, da consciência do indivíduo e dos grupos sociais, a memória 

é quem vai registrar todo o processo de identificação dos sujeitos com o espaço em 

que se inserem e as consequentes relações que se venham a estabelecer a partir dessa 

identificação. A autora lembra a expressão de Pierre Nora ao definir o patrimônio 

como um “lugar de memória”, sendo lugar de memória, a dimensão em que a inter-

relação entre os seres e as coisas se faz presente. Dessa forma a cidade de São Luiz do 

Paraitinga seria um lugar de memória no qual seus indivíduos e grupos sociais 

desenvolveram um farto patrimônio, seja ele material ou imaterial. 

A enchente de 2010 danificou e destruiu muito do patrimônio material de São 

Luiz, segundo dados do IPHAN6, durante a enchente 83 imóveis tombados foram 

danificados, dos quais 18 foram considerados arruinados. Entretanto, o patrimônio 

imaterial permaneceu vivo. E essa identidade é a maior força cultural luizense: os 

saberes, as práticas, as expressões, as celebrações, as técnicas, objetos, artefatos e 

lugares culturais, o imaginário, a cultura e o dialeto do caipira. Benedita Antunes de 

Andrade, a dona Didi, figura conhecida e muito atuante na preservação e prática dos 

                                                           
6
 Alguns dados contidos nesse artigo foram retirados da exposição “memorial da reconstrução” 

organizada pelo IPHAN e exposta provisoriamente o IES (Instituto Elípio dos Santos) em São Luiz do 
Paraitinga, terá seu local permanente quando a casa Oswaldo Cruz, sede do projeto “Memorial da 
Reconstrução” findar sua reconstrução e reforma. Este projeto tem por objetivo preservar e divulgar a 
memória e o patrimônio da cidade.  
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costumes de São Luiz fala das tradições passadas de geração em geração que ainda se 

mantém vivas na cidade: 

 

Em São Luiz do Paraitinga todas as pessoas guardam por tradição 
muitos costumes que são de origem de seus pais, de seus avós, 
bisavós, e acabam construindo suas tradições. São exemplos disso 
danças típicas, remédios caseiros e naturais, nomes típicos de alguns 
objetos, lendas, etc. Eventos religiosos também trazem costumes 
tradicionais, como procissões, ladainhas, novenas, a folia do Divino, a 
folia de Reis e as pastorinhas fazendo adoração dos presépios, entre 
muitos outros. Há inclusive o “canto das excelências” nos velórios. 
[...] As danças mais apresentadas em São Luiz, e que perduram até os 
dias atuais – sempre presentes nas festas do divino – são solicitadas 
constantemente também por outras cidades. Cito como exemplos as 
seguintes danças: congada, moçambique, jongo, dança da fita, dança 
do balaio, dança do sabão, embolada das latas, balanceado, 
quadrilha, mulher da pinga e cana verde. Todas envolvem muitas 
pessoas e são muito valorizadas em nossa cidade. Encontramos 
também as crendices que animam nossa criançada: saci-pererê, mula 
sem cabeça, porca com sete leitões, lobisomem, corpo seco, boi tatá, 
entre outros. São exemplos de remédios caseiros e que curam 
rapidamente a picumã, para coagular o sangue; erva doce, para dor 
de barriga; alho, para tirar “ar” no rosto; o azeite de mamona, para 
puxar o pus da ferida; o chá de chifre queimado para vermes; a folha 
de chagas, para estancar o sangue, etc. Poderia escrever um livro 
imenso se fosse colher das pessoas todas as nomenclaturas dadas a 
objetos domésticos e como são aplicados. Encontramos exemplos 
interessantes nos objetos domésticos: “mancebo” – aparador para 
café; “embornal” – saco de duas bocas que é colocado sobre os 
ombros de maneira fácil a para carregara compra; “algibeira” – o 
bolso de trás da calça; “taipa” – a parte que fica do lado do fogão de 
lenha; “tamborete” – um banco alto com quarto pernas; “cuia” – 
vasilhame de cumbuca cortada ao meio. (ANDRADE, 2008, p.67/68) 
 

 

Dona Didi ressalta ainda a maneira como todos esses saberes e costumes são 

transmitidos e aprendidos: de pai para filho, de geração em geração. “Conversando 

com qualquer pessoa mais antiga de São Luiz do Paraitinga ficamos sabendo de muitas 

coisas curiosas e interessantes. É esse o segredo da manutenção de nossa cultura, a 

transmissão de geração em geração. Respeitamos muito os mais velhos e isso ajuda 

nessas horas.” (ANDRADE, 2008, p.67).  

Uma ferramenta do historiador ao lidar com o patrimônio imaterial ou com a 

memória é a História Oral, na qual através de entrevistas e relatos o pesquisador 

procura desenvolver um conhecimento histórico. Ao falar do trabalho com fontes orais 
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Montenegro pontua que a partir desse tipo de depoimentos é possível compreender, 

um pouco, quais histórias a população tem, de forma consciente, preservada em sua 

memória, resgatar os registros das memórias e a forma como estas atuam na 

determinação da compreensão do passado, do presente e do futuro. Relevante, pois a 

“representação do passado que predomina na memória coletiva e individual tem uma 

significativa participação no governo do corpo individual e social.” (MONTENEGRO, 

1994, p15). 

Acerca da relação da memória popular com a história oral Montenegro pontua 

que o que importa na história oral não são os fatos do passado, mas todo o caminho 

em que a memória popular é construída e reconstruída como parte da consciência 

contemporânea. A história oral junto aos segmentos populares resgata um nível de 

historicidade comumente conhecida através da versão produzida pelos meios oficiais. 

Sendo este tipo de produção um meio privilegiado para o resgate da vida cotidiana, 

tendo em vista que esta se mantém firmemente na memória, apesar de poder sofrer 

alterações como resultado de experiências posteriores ou mudanças de atitude. 

Entretanto, utilizar-se dos depoimentos orais para a produção do 

conhecimento histórico necessita de alguns cuidados. Por um lado, o relato traz a 

possibilidade do contato com uma descrição analítica, descritiva de um momento ou 

processo, por outro, essas informações fornecem maiores informações, um outro 

quadro, que pode ser relacionado com outros documentos. Assim, o depoimento oral 

e as fontes documentais escritas se complementam, embora cada qual demande um 

tipo de tratamento técnico/ metodológico específico. Para que o uso desse tipo de 

fonte oral seja mais fecundo, há a necessidade de associa-la a outras fontes e é 

indispensável não isenta-la de análise, assim seria possível alcançar dimensões mais 

amplas e satisfatórias.  

  
O componente da prática cotidiana determinando a consciência não 
pode ser desvinculado da análise; no entanto, a articulação do 
mundo particular com outros níveis de acontecimento da sociedade 
só é alcançada através da leitura de jornais, folhetos, revistas, livros 
ou em discussões [...]. É necessário que se construa um outro 
imaginário que articule o mundo particular com as explicações e 
análises adotadas, crescentemente, por outros segmentos da 
sociedade, para que seja então possível a construção de uma 
representação do passado que transceda o mundo das experiências 
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imediatas e das explicações do senso comum. (MONTENEGRO, 1994, 
p.23) 

 

Este tipo de trabalho é bastante interessante na compreensão do patrimônio 

cultural de São Luiz do Paraitinga, pois como ressalta Nestor Garcia Canclini o 

patrimônio de uma comunidade ou grupo vai muito além de suas edificações, 

abarcando outras dimensões do vivido:  

 

O patrimônio cultural – ou seja, o que um conjunto considera como 
cultura própria, que sustenta sua identidade e o diferencia de outros 
grupos – não abarca apenas os monumentos históricos, o desenho 
urbanístico e outros bens físicos; a experiência vivida também se 
condensa em linguagens, conhecimentos, tradições imateriais, 
modos de usar os bens e os espaços físicos. (CANCLINI, apud CABRAL, 
2004, p.39).  
 
 

Dessa maneira, a história oral pode ser um instrumento muito válido para 

trabalhar com o patrimônio imaterial de uma cidade como São Luiz do Paraitinga, uma 

forma de se preservar e conhecer as práticas, representações, conhecimentos e 

lugares culturais que essa comunidade e/ou seus indivíduos reconhecem como parte 

integrante de seu patrimônio cultural. Um patrimônio transmitido de geração em 

geração, constantemente recriado e responsável por um sentimento de identidade e 

continuidade do grupo. Este tipo de iniciativa pode contribuir para promover o 

respeito à diversidade cultural e propiciar um contato com uma cultura rica e diversa, 

colaborando para a produção de conhecimento acerca de uma comunidade que 

perdeu a maior parte de seu acervo documental. 

A festa do Divino é a principal festa religiosa da cidade. O culto ao Divino 

Espírito Santo difundiu-se em diversos estados do Brasil, e constitui-se em uma das 

fortes manifestações religiosas de São Paulo. A religiosidade foi uma das marcas mais 

expressivas que a cultura portuguesa legou ao Brasil, religiosidade que se manifesta de 

várias maneiras. O Culto ao Divino Espírito Santo, com devoção a Terceira Pessoa da 

Santíssima Trindade, é uma expressão religiosa que está presente praticamente em 

todos os recantos do nosso país. Essa herança do colonizador português se exterioriza 

de diversas formas, resultando em grandes festas desde os tempos do Brasil Colônia. 

Dentre elas a Festa do Divino Espírito Santo ou apenas Festa do Divino. Embora se 
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baseiem no modelo português as festas brasileiras possuem uma identidade própria e 

singularidades dependendo da região.  

Em São Paulo estão difusas por quase todo o Estado, concentradas no tempo 

Pentecostal prescrito pela Igreja e fora dele. São muitos os municípios que as realizam 

e estas assumem peculiaridades regionais. Apesar das variações de acordo com a 

localidade, os folguedos mais comuns da festa são as cavalhadas, os moçambiques e as 

congadas. Há também danças, como o cururu, o jongo e o fandango. As Festas de 

Divino Espírito Santo organizadas no Médio Tietê caracterizam-se por encontros 

fluviais das Irmandades do Divino em grandes batelões, já nas do Litoral e Vale do 

Paraíba multiplicam-se os cortejos de muitos devotos, cada qual com sua bandeira 

votiva. Ainda nesta região são comuns representações de combate a cavalo (as 

cavalhadas), e a farra do João Paulino e a Maria Angu (bonecos gigantes). Nelas não 

podem faltar o levantamento do Mastro Votivo, o Império do Divino ricamente 

ornamentado, e as comidas, símbolo da maior graça do Divino - a fartura. 

A Festa do Divino Espírito Santo de São Luiz do Paraitinga se realiza a mais de 

200 anos na cidade. É organizada pelos festeiros eleitos a cada ano, em parceria com a 

igreja e a população, tem a duração de dez dias com muitas celebrações religiosas, 

procissões, danças, manifestações folclóricas e barracas de comidas típicas. 

Assim que a festa termina é nomeado o festeiro do próximo ano, ele é o 

responsável por organizar os foliões a fim de iniciarem visitas aos bairros, inclusive aos 

rurais, angariando prendas e donativos para festa. O trajeto se inicia pela zona rural, só 

quando a festa esta bastante próxima é que estes se dirigem para a cidade. 

 

Visitando de casa em casa, a folia consegue fazer com que 
todos os moradores que recebem a bandeira façam a oferta de 
sua prenda e de sua esmola diretamente para a festa. [...] Os 
foliões rezam ao colocar a bandeira em um lugar de honra da 
casa. Geralmente preparado com flores e velas, todos os 
presentes acompanham com orações. No dia seguinte os 
foliões seguem seu caminho com a bandeira, visitando uma 
nova casa e dando continuidade a festa. (ANDRADE, 2008, p.37-
38) 
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O afogado é um prático típico da festa, distribuído a toda população durante o 

festejo. A prática de generosa distribuição de alimentos é uma tradição presente em 

inúmeras festas populares, nesse caso o “afogado” representa a “comida consagrada”, 

ou seja, a “hóstia do povo” (SILVA, 2009, p. 94). O prato, preparado com as prendas 

recolhidas pelos foliões, mistura a carne bovina bem temperada com os temperos 

verdes e batatas. Ele é cozido lentamente em panelões aquecidos em fogões à lenha, 

armados com tijolos de barro a cerca de 90 cm do chão. 

Diversas manifestações culturais e religiosas compõem a festa do divino, ela 

está repleta de simbolismos.  Alguns símbolos tradicionais da festa e da peregrinação 

são: a bandeira conduzida pelos foliões e pendurada nas casas e janelas - formada por 

um retângulo vermelho simbolizando o amor, traz ao centro uma pomba branca que 

simboliza o Espírito Santo; o mastro, em sua ponta, encontra-se uma pombinha branca 

entalhada em madeira, pousada em atitude de voo sobre uma esfera que simboliza o 

universo; a cor vermelha da bandeira do Divino se deve as línguas de fogo que 

desceram sobre os apóstolos, a cor vermelha também costuma ser apontada como 

uma representação do sangue de Jesus, oferecido por ele na Última Ceia; a pomba em 

voo presente em diversos adornos remete ao batismo de Jesus e a descida do Espírito 

Santo. Os elementos simbólicos como a “bandeira”, a “santa coroa”, a “pomba branca” 

e o “cetro” representam a realeza da Terceira Pessoa da Santíssima Trindade, sua 

benevolência e compaixão. 

A bandeira do Divino é um dos principais símbolos da festa e está presente 

durante todo o festejo. Tradicionalmente de cor vermelha, traz uma pombinha branca 

em cima do mastro, representando o Divino. No topo além da pomba pode haver 

coroas de flores, ou arranjos variados que cubra e ornamente a imagem do Divino. 

Uma marca da bandeira do Divino em São Luiz do Paraitinga são as fitas coloridas 

pendendo da coroa. Ao ser confeccionada a bandeira é levada a Igreja para receber a 

benção, no primeiro dia da novena da Festa do Divino. Nas fitas são colocados fotos, 

pedidos, objetos pessoais ou agradecimentos. Quando alguns dos objetos presentes 

nas bandeiras começam a estragar pelo efeito do tempo, são retirados e queimados, e 

as cinzas devem ser jogadas no rio. (ANDRADE, 2008, p.40) Os nós na fita ao realizar os 

pedidos também são recorrentes.  
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As bandeiras são colocadas todos os anos no Império nos dias da festa. “A Sala 

do Império” ou “Império” é um dos locais de honra da festa, uma casa especialmente 

ornamentada para receber a bandeira oficial, é a “residência” do Divino Espírito Santo 

durante a festa. Antes das missas da novena, os fiéis acompanhados de suas bandeiras 

vão até o Império acompanhar o cortejo que leva a bandeira oficial do festeiro para a 

Igreja. Após a missa é feito o caminho inversa, sempre acompanhada pelo clero e pela 

banda marcial da cidade. É o oratório oficial, neles são depositados os ex-votos 

(testemunho material e agradecimento público aos santos de predileção pessoal que 

atenderam aos pedidos de seus fiéis). 

A “casa da festa” também é um lugar de destaque na Festa do Divino. 

Principalmente nas festas de antigamente, ela representava um ponto de encontro 

antes e durante os dias da festa. (ANDRADE, 2008, p.45) Dona Didi ressalta que era 

comum que o lugar escolhido fosse perto da rodoviária, já característico pela 

distribuição do afogado. Entretanto, esse ano de 2012 devido aos estragos da 

enchente, a “casa da festa” foi o mercado municipal, onde ocorreu a distribuição do 

afogado (durante os dias tradicionais), assim como, almoços e a apresentação de 

músicos da região durante todos os dias da festa.  

Muitos grupos folclóricos participam da festa, a festa do Divino reúne muitos 

grupos folclóricos de diversas cidades vizinhas, de São Luiz e da zona rural. Os grupos 

de folia, Moçambique, congadas se apresentam no domingo da festa, logo cedo. As 

danças mais apresentadas em São Luiz e que perduram nas festas do Divino, e são 

solicitadas por outras cidades, são a congada, o jongo, o Moçambique dança da fita, 

dança do balão, dentre outras. 

A cavalhada é um evento folclórico que acontece na festa que mais mantém 

uma relação com a história, é a representação da conversão dos muçulmanos em 

cristãos na Europa durante o reinado de Carlos Magno. 

Dois personagens característicos da festa em São Luis do Paraitinga são um 

casal de bonecos gigantes: João Paulino e Maria Angu, que está há mais de um século 

presente nas festas religiosas e profanas da cidade. Conta-se que o casal teria sido 

feito, a primeira vez, por um português chamado João Paulino, pela falta de diversão 

às crianças na festa do Divino. João era casado com dona Maria – a qual vendia pastéis 
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de angu – nome acrescentado ao de sua parceira. Os bonecos sobreviveram a seu 

criador, tornaram-se uma tradição e, ainda hoje, correm pelas ruas divertindo, 

sobretudo, a criançada. 

O Mastro e sua Bandeira, o mastro é um marco da festa. De madeira maciça 

possui em sua haste uma bandeira presa com a imagem do Espírito Santo. Para o seu 

hasteamento ocorre uma solenidade: - na qual o mastro é carregado por homens até o 

local e a cerimônia festiva de subida do mastro é realizada.  Em cada ano um doador é 

responsável pela pintura, preparo, recepção e colocação da bandeira no mastro. Após 

a celebração da missa do domingo (último e principal dia da festa), o mastro e a 

bandeira são levados até o local do hasteamento, onde receberão serão abençoados. 

Os devotos coroam o hasteamento com uma salva de palmas. A banda de música 

executa no momento da subida um de seus tradicionais dobrados, acompanhada pelo 

também tradicional repique de sinos da Igreja do Rosário. (ANDRADE, 2008, p.53) 

 Durante todos os dias se realizam missas, muitas vezes os devotos participam 

da novena completa, segundo os relatos a Igreja Matriz ficava lotada durante as missa, 

entretanto, após a enchente a novena foi realizada na praça principal, com uma 

estrutura montada com toldos e cadeiras de plástico, em frente à reconstrução da 

Igreja. Finda a missa, muitas pessoas se dirigem as barracas da festa, nas quais se 

realiza um bingo e são vendidas comidas. É uma tradição da festa distribuir 

lembrancinhas aos que participam das missas, podem ser alimentos bentos como sal, 

pão ou adornos relacionados ao divino, na festa de 2012 foram distribuídos saquinhos 

com sal, adornados com a pomba do divino e com fita vermelha.  

A procissão de encerramento é uma grande demonstração de devoção, no 

último domingo da festa é realizada a procissão de encerramento da festa, muito 

ornamentada e congrega boa parte da população da cidade e inúmeros visitantes.  

 
Todas as festas terminam tradicionalmente com a procissão, e elas 
são sempre organizadas com a seguinte distribuição: inicia-se com a 
Cruz “procissional”, seguida pelos coroinhas, as crianças das Cruzadas 
Eucarísticas, a Congregação Mariana, o apostolado da Oração, a 
Irmandade de São José, os Irmãos Franciscanos e a Irmandade do 
Santíssimo Sacramento. No centro fazem guarda de honra aos 
andadores muito bem enfeitados os anjos, pagens, damas e 
finalmente os sacerdotes. Atrás vem a Corporação Musical São Luiz 
de Tolosa e um grande número de devotos. Alguns grupos folclóricos, 
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como congadas, moçambiques, também acompanham a procissão. 
(ANDRADE, 2008, p.60-61) 

 
Com a procissão que conduz até o local de realização da missa e após sua 

celebração se encerra a festa. 

Estudar essa festa é uma forma de se preservar e conhecer as práticas, 

conhecimentos de São Luiz do Paraitinga e de seus indivíduos, perceber o que estes 

reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Nesse festejo estão 

presentes diversos elementos constituintes da identidade popular, memória coletiva, 

identidade de grupo e de resistência. É incrível notar a força dos preparativos e o 

envolvimento da comunidade, a festa possui um papel primordial na sociabilidade dos 

moradores, é a consolidação de um modo de vida pautado pelos valores coletivos, 

simbólicos e imateriais. Assim, o registro dessa bela manifestação da cultura são 

luizense nos permite vislumbrar um patrimônio imaterial que é transmitido de geração 

em geração, constantemente recriado e responsável por um sentimento de identidade 

e continuidade do grupo. Além de colaborar para a produção de conhecimento acerca 

de uma comunidade que perdeu a maior parte de seu acervo documental com a 

enchente de 2010. 
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O país do futebol: significados culturais e 
intervenções políticas no esporte brasileiro 
 

Talita Vidigal Terciotti 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ao estudarmos a história do futebol brasileiro podemos perceber duas coisas: a 

primeira é que ao acompanharmos o desenvolvimento desse esporte no Brasil, 

podemos também acompanhar a história de nosso próprio país. De acordo com 

Marcos Guterman,  

 
(...) o futebol (...) não é um mundo à parte, não é uma espécie de 
“Brasil paralelo”. É pura construção história, gerada como parte 
indissociável dos desdobramentos da vida política e econômica do 
Brasil. O futebol, se lido corretamente, consegue explicar o Brasil (...) 
(GUTERMAN, 2009. P.9).  

 

Heloisa Helena Baldy dos Reis e Thiago de Aragão Escher ressaltam o interesse 

dos brasileiros pelo futebol. Podemos perceber a influência dos meios de comunicação 

e a intervenção do governo em vários momentos. O interesse pelo esporte bretão foi 

crescente desde a década de 1910 e foi muito incentivado com o advento do rádio a 

partir de 1930 e, principalmente, com as transmissões televisivas, mesmo em preto-e-
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branco, em 1950, tendo se popularizado com a transmissão ao vivo dos jogos a partir 

de 1970.  

Esse fenômeno ocorreu muito fortemente durante a Copa do Mundo de 1970, 

que teve uma importância muito grande não só para o futebol, mas para toda a 

sociedade brasileira. Para entendermos o impacto desse acontecimento, precisamos 

primeiramente tentar compreender o lugar que o futebol ocupa na vida dos cidadãos 

brasileiros. 

O futebol pode ser considerado o maior fenômeno social do Brasil, representa a 

identidade nacional e dá sentido aos desejos da maioria dos brasileiros de se 

potencializar, seja melhorar de vida ou de simplesmente se sentir melhor diante dos 

problemas do cotidiano. De acordo com Guterman, essa relação é muito forte, está 

presente na própria natureza do país. 

Apesar de ser o esporte dominante em muitos países, apenas o Brasil carrega a 

distinção de ser o ‘País do Futebol’ e conta com o rei Pelé, reconhecido 

internacionalmente. Salvador e Soares afirmam que temos de reconhecer que, na 

verdade, a definição ‘quem não gosta de samba, brasileiro não é’ teria maior 

abrangência e seria mais verdadeira se substituirmos ‘samba’ por ‘futebol’. Isso porque 

músicos como Roberto Carlos e muitas duplas caipiras e/ou sertanejas vendem muito 

mais que os sambistas de renome, ou seja, o samba já não é a preferência nacional. 

Assim, as preferências musicais se tornaram diversificadas, enquanto a preferência 

esportiva é altamente unificada. Podemos afirmar “não sei se gosto mais de Elis ou 

Gal”, mas “(...) dizer ‘eu não sei se torcer por Flamengo ou Vasco’, certamente nos 

colocará fora do jogo da normalidade que ordena torcer desde criança por um time e, 

não esqueçamos, sempre o mesmo; e todos juntos pelo englobador time ‘canarinho’ 

(...) (SALVADOR e SOARES, 2009. P. X)”. 

Conforme a popularização do futebol foi crescendo, também aumentou a sua 

importância política, fenômeno que ocorreu no mundo todo. A sua capacidade de 

mobilização passou a ser muitas vezes usada para controlar, por exemplo, o humor do 

eleitorado. Dessa forma, dentro dos campos de futebol também existe esse jogo de 

poder ideológico e político. 
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Para Salvador e Soares, o futebol em nosso país funciona como instituição que 

reforça os elos de pertencimento, afirmando as virtudes e os valores masculinos 

expressos no corpo dos jogadores, quando estamos falando do futebol praticado por 

homens, é claro. Diante da vitória, as virtudes masculinas ou da raça são enaltecidas, 

enquanto que na derrota, a falta de fibra ou raça são acionadas como justificativas. 

Assim,  

 

(...) O futebol é visto dessa forma pelas lentes nacionais e lido como 
um fenômeno cultural popular que representa um Brasil imenso, 
generoso e tropical, fruto da miscigenação pacífica das diferentes 
etnias, produzindo um povo criativo, genial e artístico (...). Se a Copa 
de 1970 lembra as virtudes desse povo, a derrota de 1950 lembra as 
fraquezas (...) (SALVADOR e SOARES, 2009. P. X). 

 

A intervenção do Estado no Esporte, ou a chamada “oficialização dos esportes”, 

aparece pela primeira vez em 1935. O governo, que queria obter maior controle sobre 

os esportes, publica o Decreto-lei n. 1056. Esse decreto-lei instituiu a Comissão 

Nacional de Desportos, composta de cinco membros indicados pelo Presidente da 

República, encarregados de realizar um estudo dos problemas dos esportes do país e 

de elaborar um plano geral para regulamentação dos mesmos.  Assim, o governo criou 

o Conselho Nacional de Desportos em 1941, realizando o sonho da oficialização dos 

esportes. O Conselho tinha como função “orientar, fiscalizar e incentivar a prática de 

desportos em todo o país”. (Brasil. Decreto-lei n. 3199, de 14 de abril de 1941. DOU: 

16 abr. 1941. Apud: DRUMMOND, 2009. P. 236). Ele o esporte para a órbita de 

aparelhamento do Estado Novo. “Assim como os sindicatos estavam sujeito a alvará, 

modelos de estatuto e intervenções diretas do ministério do Trabalho e da Justiça do 

trabalho, os clubes e federações esportivas estavam sujeitas ao CND”. (DRUMMOND, 

2009. P. 236). A Criação do CND marcou o retorno da CBD ao comando do futebol 

brasileiro.  

Durante a década de 1940 não houve a realização das Copas previstas, pois a 

tragédia da Segunda Guerra Mundial mobilizou o mundo para o esforço de guerra e 

impediu a realização dos certames. A FIFA, entretanto, permaneceu mobilizada e tão 

logo quanto foi possível tratou de marcar a disputa da IV Copa em um país fora do 

continente europeu, que ainda encontrava-se em reconstrução. O Brasil foi então o 
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país escolhido. Para a ocasião, foram construídos estádios, dentre eles o 

Maracanã que, na época, era o maior do mundo.  

A pressão nessa Copa do Mundo foi a maior vista até então. Diante da derrota, 

a identidade brasileira entrou em questionamento e marcou fortemente a história do 

futebol brasileiro, quase como um “fantasma” que de tempos em tempos voltava para 

assombrar os jogadores e a sociedade como um todo.  

Nelson Rodrigues, que além de dramaturgo escrevia crônicas esportivas, nos 

mostra a grandeza dessa derrota ao dizer que “Cada povo tem a sua irremediável 

catástrofe nacional, algo assim como uma Hiroshima. A nossa catástrofe, a nossa 

Hiroshima, foi a derrota frente ao Uruguai em 1950” (RODRIGUES, 1966. Apud: SALVADOR 

E SOARES, 2009. P.16), o que no nosso ponto de vista é um exagero, pois uma bomba 

atômica não se compara à uma Copa do Mundo, por mais importante que seja o 

futebol para uma nação. O Museu do Futebol, localizado em São Paulo, possui uma 

sala somente para retratar o gol do Uruguai, afirmando que o silêncio que se observou 

no estádio do Maracanã ao final do jogo foi o maior visto na história do futebol. 

O centromédio Danilo comentou o ocorrido, expressando o desconsolo dos 

torcedores, técnicos e jogadores: “Foi uma desgraça. Por Deus que ainda não 

compreendi como isso nos sucedeu. Quisera que a terra se abrisse e me tragasse de 

uma vez”. (NEGREIROS, 2009. P. 307).  

O primeiro título brasileiro veio no ano de 1958, quando o mundial foi realizado 

na Suécia. Esta fora a primeira e única vez que um time sul-americano levantou a taça 

em solo europeu. A seleção de Didi, Garrincha e Pelé – a equipe que permitiu a 

incorporação de atletas negros entre os titulares – tinha várias tarefas, como a de 

provar que o brasileiro não era uma raça “frágil”, incapaz de enfrentar momentos 

decisivos. A dor e a tragédia de 1950 começaram a se dissipar, superando-se assim o 

“complexo de vira-latas”.  

A música “A Taça do Mundo é Nossa", de Wagner Maugeri, Lauro Müller, 

Maugeri Sobrinho e Victor Dagô, que deu o tom das comemorações do primeiro título 

da seleção na Suécia, permanecendo no imaginário brasileiro até os dias de hoje. 

Pela primeira fez, um presidente brasileiro teve a chance de explorar o poder 

mobilizador e transformador que uma conquista como a do Brasil possuía. Juscelino 
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Kubitscheck, no cargo na época, chegou a afirmar para João Havelange, presidente da 

Comissão Brasileira de Desportos (CBD):  

 
(...) Durante a Copa do Mundo na Suécia, substituí vários ministros e 
não houve uma única palavra a respeito nos jornais. Estou pensando 
em fazer novas mudanças num futuro próximo. Qual é a data da 
próxima Copa do Mundo (...) (YALLOP, David. 1998. P.47. Apud: 
AGOSTINO, 2002. P. 152).  

 

Outro Presidente que teve a oportunidade de se aproveitar dos resultados da 

Copa do Mundo foi João Goulart no mundial de 1962, devido principalmente a sua 

necessidade de sobrevivência política. O Correio Braziliense registrou o clima de 

euforia: “Vocês cumpriram a promessa de trazer a Copa”, festejou Jango para Nilton 

Santos e Didi, que responderam: “Fizemos pelo senhor” (Correio Braziliense, 19 jun. 1962. 

Apud: GUTERMAN, 2009. P.145). 

Apesar disso, Jango foi obrigado a sair do governo após o golpe cívico-militar 

em 1° de Abril de 1964. Esse acontecimento passou por uma falta de participação 

popular muito grande, a sociedade brasileira assistiu apática seu presidente sair do 

poder enquanto militares tomavam seu lugar, isso quando não apoiavam o que estava 

acontecendo. Guterman a comenta em comparação às manifestações que ocorriam 

em relação ao futebol:  

 
(...) Apesar de toda a importância do momento, nada disso, no 
entanto, era capaz de mobilizar a massa geral de brasileiro mais do 
que o futebol – menos por culpa do futebol, e mais por causa da 
apatia de uma sociedade cujo controle de seu destino estava 
crescentemente fora de suas mãos (...). A defesa dos ideais 
democráticos, como possível elemento catalisador dos brasileiros, 
tinha no futebol um concorrente praticamente imbatível, sobretudo 
numa época mágica desse esporte no Brasil – fazia muito mais 
sentido sair às ruas para festejar uma vitória da seleção brasileira do 
que para defender as liberdades (...) (GUTERMAN, 2009. P.136). 

 

Podemos afirmar que durante algum tempo, o futebol continuaria sendo 

encarado pelo governo brasileiro como uma das prioridades nacionais. Isso é 

percebido quando, para a surpresa de todo o Brasil perdeu a Copa da Inglaterra em 

1966 e o governo demonstra a vontade de instaurar uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) para investigar as causas da derrota.  
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Finalmente, a campanha da seleção para a Copa iniciou-se em abril de 1969, 

quando João Saldanha assumiu como técnico. Saldanha era comentarista esportivo de 

grande prestígio, chamado de “João Sem Medo” por não ter receio de defender seus 

pontos de vista. Tinha pouca experiência como técnico, havia treinado o Botafogo em 

1957.  Fora ativo militante comunista e guardava forte relação com o Partido 

Comunista Brasileiro (PCB), o que deixava toda a ditadura em alerta.  

Saldanha teve uma campanha muito boa nas eliminatórias da Copa, mas seu 

sucesso à frente da seleção não escondia os diversos problemas de relacionamento 

entre os vários integrantes da comissão técnica formada pela CDB, além de rusgas com 

jogadores, imprensa e outros treinadores. Essa tensão cresceu até o ponto de onde 

não havia mais retorno. 

Houve o que podemos detectar como uma intervenção no futebol, pois 

Saldanha foi demitido em 17 de março de 1970. Ele deu entrevistas afirmando que 

Médici teria lhe imposto a convocação do atacante Dário e ele teria respondido “O 

senhor escala o seu ministério e eu escalo o meu time”. Esse diálogo imaginário é até 

hoje usado como “prova” da disposição de Saldanha de não fazer o jogo da ditadura, 

mas alguns autores, como Guterman, desconfiam que ele realmente tenha acontecido.  

O autor afirma que Saldanha poderia ter sido demitido porque se temia que ele 

chegasse ao México com uma lista de presos políticos no bolso e fizesse um discurso 

contra o regime cívico-militar brasileiro para a imprensa internacional. Mas 

imaginamos que é difícil isso ter acontecido, pois, se isso fosse verdade, a ditadura não 

teria permitido nem que Saldanha assumisse o cargo de técnico da seleção. O fato é 

que, com ou sem pressão de Médici para a convocação de Dario, a demissão de 

Saldanha foi tratada claramente como uma “intervenção branca do governo federal no 

escrete” (Placar, 20/03/1970, número 1, p.8. Apud: GUTERMAN, 2009. P. 166). 

Após as transformações realizadas na Comissão Técnica, Havelange estava livre 

para a militarização da delegação que conduziria o Brasil ao México. A comissão era 

chefiada pelo major-brigadeiro Jerônimo Bastos, tinha como responsável pela 

segurança o major Ipiranga dos Guaranys, além de contar com militares antigos 
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integrantes da COSENA2. Como já abordamos em trabalhos anteriores, a seleção teria 

se transformado em um paradigma: pois contava com cabelos cortados ao estilo 

caserna, preparação física coordenada por militares, ao mesmo tempo em que possuía 

jogadores como Pelé, Rivelino e Jairzinho, símbolos do futebol-arte. O objetivo era se 

armar dos meios mais modernos existentes na época para aumentar o potencial dos 

jogadores, colocando-os em nível de igualdade técnica com os europeus. 

Existia uma grande preocupação da população e da mídia com a vitória nessa 

Copa do Mundo. Havia também uma obsessão do povo em ter o melhor futebol do 

mundo. Em entrevista à revista Veja Roberto Alfredo Perfumo, jogador da seleção 

argentina, quando perguntado sobre os erros da seleção brasileira, diz:  

 
(...) Vocês brasileiros parece que tem a mania de perfeição, em 
matéria de futebol. Eu senti, depois da nossa vitória em Porto Alegre, 
uma preocupação descabida de vocês em relação à sua seleção. Uma 
coisa é certa: o Brasil tem excepcionais jogadores e ainda o melhor 
futebol do mundo. É apenas uma questão de acerto. Afinal o time 
começou a treinar há apenas três semanas (...) (Veja. 11/03/1970. Ed. 
79. P. 20).  

 

Essa entrevista foi publicada em março de 1970 e nos mostra que o time mal 

tinha começado a treinar e a população já estava preocupada com os possíveis 

problemas. Perfumo pode ter feito esta afirmação, pois estava em solo brasileiro e 

queria ser educado, ou então ele estava elogiando para se sentir superior, pois a 

Argentina havia ganhado o jogo. De qualquer forma, ele afirmou ao final da entrevista: 

“O Brasil é meu favorito”.  

Até que a equipe começou a disputar a Copa em três de junho, em Guadalajara, 

contra a Tchecoslováquia. Os políticos e a imprensa estavam animados com o 

desempenho da seleção, mas os opositores da ditadura percebiam como o governo 

poderia utilizar a vitória em proveito próprio, poderiam não pensar assim. Podemos 

nos questionar então como estava a esquerda e respondendo a pergunta Hilário 

                                                           
2
 Para tentar controlar a crise pela qual a seleção passava após a derrota da Copa de 1966, João 

Havelange impôs uma série de mudanças na estrutura da seleção, principalmente com a criação da 
Comissão Selecionadora Nacional (COSENA), que se tratava de uma estrutura esportiva inspirada no 
modelo militar, assim como se caracterizava a política brasileira no mesmo período. Para a frustração de 
Havelange, o órgão não conseguiu o resultado que se estava esperando dele, afinal a cobrança era 
muito grande.  
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Franco Júnior afirma que por estar reprimida e fragmentada, não se chegava a um 

consenso se os opositores do regime deveriam dar vazão ao sentimento nacionalista 

ou torcer contra o time brasileiro. Ocorreram muitas discussões nos aparelhos 

guerrilheiros sobre qual seria a postura ideal de um verdadeiro revolucionário diante 

da situação. O autor afirma que não foram poucos aqueles que escutaram e assistiram 

o desempenho do selecionado canarinho clandestinamente, assim como não foram 

poucos os que vibraram com o primeiro gol da Tchecoslováquia, ainda que se 

sentissem extremamente incomodados com a comemoração do jogador Petras que se 

ajoelhou e fez o sinal-da-cruz. 

A preocupação da esquerda tinha seus fundamentos e não foram somente eles 

que perceberam o quão benéfico seria para a ditadura se o Brasil ganhasse. A 

imprensa destacava que o triunfo da seleção poderia aliviar os problemas de Médici na 

sucessão indireta dos governos estaduais. A Folha de S. Paulo até chegou a comentar 

que:  

 

(...) Realmente, tudo leva a crer que, se a seleção brasileira levantar a 
Copa do Mundo, o acontecimento terá repercussões profundas para 
o país, dentro e fora dele. Na esfera interna, nem se fala. (...) As 
metas de uma administração dependem das metas nos campos 
esportivos (...) (Folha de S. Paulo, 05/06/ 1970, p.3.  Apud: 
GUTERMAN, 2009. P. 175).   

 

Após a primeira vitória, o Presidente Médici mandou um telegrama à delegação 

brasileira no qual enviava seu “comovido abraço de torcedor” e elogiava a 

“demonstração de técnica, serenidade, amadurecimento, inteligência e bravura” 

(GUTERMAN, 2009. P. 176).  

Já no terceiro jogo, no qual a seleção fez quatro a dois, passando à semifinal, 

Médici preferiu telefonar pessoalmente à comissão técnica da seleção e mandou 

cumprimentar os jogadores e lhes dizer que confiava em “nossa vitória final”. 

E então o Brasil chegou à semifinal contra o pesadelo uruguaio. O Brasil não 

enfrentava o Uruguai numa Copa do Mundo desde a final da Copa de 1950. Nossa 

seleção havia mudado muito, era provavelmente a favorita, mas o fantasma da derrota 

ainda cercava a população brasileira e principalmente os jogadores. Apesar disso, o 

Brasil venceu e se classificou para a final. Guterman afirma que relatos da época 
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contam que, nas comemorações pelas avenidas de São Paulo, quem não estivesse 

comemorando efusivamente era chamado de ‘uruguaio’ e intimidado a festejar 

(GUTERMAN, 2009. P. 176). 

A música “Noventa milhões em ação/ Pra frente Brasil/ Salve a seleção!/ De 

repente é aquela corrente pra frente/ Parece que todo o Brasil deu as mãos/ Todos 

ligados na mesma emoção/ Tudo é só um coração!/ Todos juntos, vamos!/ Pra frente 

Brasil, Brasil/ Salve a seleção!” ajudava ainda mais a dar um toque cívico à Copa do 

Mundo. Quem escreveu a música foi Miguel Gustavo, na época famoso compositor de 

jingles publicitários e sambas, e uma frase dita por Médici no Maracanã teria sido a 

inspiração para o autor. A música foi a vencedora de um concurso promovido pelos 

patrocinadores da Copa, apesar disso, ela é visto até hoje como um hino feito por 

encomenda da ditadura, uma lenda que resiste ao tempo.  

 Essa música possui partes muito interessantes: o “Pra frente Brasil”, indicando 

o caminho do progresso tão almejado pelo governo, enfatizando para isso a união de 

todos como uma “corrente pra frente”, no qual todo o “Brasil deu as mãos”. A letra 

também menciona a emoção diante de um esporte e as palavras “tudo” e “todos” são 

repetidas várias vezes, enfatizando a idéia de estarmos unidos diante de um objetivo, 

com a nossa união estaríamos contribuindo para o avanço da seleção brasileira e do 

Brasil como um todo. A idéia de progresso, tão enfatizada nesse período, também está 

presente na música. Guterman comenta essa música, dizendo que  

 
(...) Tudo o que interessava ao regime estava lá: a idéia de unidade nacional 
(“todos juntos, vamos”), o fim das divergências com vista a um objetivo 
comum (“parece que todo o Brasil deu a mão”), a paixão pelo país e pelo 
brasileiro que o representava (“tudo é um só coração”) e a ordem de 
avançar, de um movimento “pra frente”, numa só “corrente” (...) 
(GUTERMAN, 2009. P. 178. 

 

O Presidente chegou a afirmar que a decisão seria por quatro a um para o 

Brasil, sendo quase que uma determinação do presidente que esse fosse o resultado 

final. O Estado de S. Paulo até chegou a noticiar “No Palácio do Planalto, não se admite 

a hipótese de derrota”. E ninguém perdia tempo em Brasília na tarefa cívica de 

respeitar a ordem do presidente. 
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Conforme predissera Médici, o Brasil venceu por quatro a um a Itália. A taça 

Jules Rimet, criada em 1929 e batizada com esse nome em 1946, em homenagem ao 

fundador da FIFA, pertencia “definitivamente” ao Brasil. O significado dessa vitória ia 

além do campo esportivo.  

Como já trabalhamos em um trabalho anterior,  

 
(...) A febre futebolística dos brasileiros já era algo conhecido, mas 
nenhum outro campeonato anterior havia conseguido o que este 
atingiu em matéria de atenção e participação pública. E o motivo 
disso foi a transmissão ao vivo, via satélite, sendo que o que esta 
Copa nos proporcionou em termos de participação coletiva e de 
vibração popular foi em grande parte fruto dos milagres da técnica 
moderna (...) (TERCIOTTI. 2011. P. 45). 

 

Dessa forma, a televisão teve um papel importante durante a Copa, pois além 

de ampliar o drama do futebol, a transmissão reformou o caráter “nacional” do país 

em construção pelo regime cívico-militar, já que 16 estados da federação, além do 

Distrito Federal, receberam as imagens da Copa. Ao testemunhar um jogo da seleção 

pela televisão, o torcedor que estava em São Paulo sabia que, naquele exato 

momento, outro torcedor fazia exatamente como ele no Rio Grande do Norte. Era 

como se todos os brasileiros estivessem no estádio.  

O fato da transmissão ao vivo ser uma novidade tecnológica, é praticamente 

impossível dimensionar exatamente a explosão de sentimentos que a Copa de 1970 

proporcionou aos brasileiros. A propaganda oficial é claro que explorou isso. Numa 

peça da Agência Especial de Relações Públicas (AERP) veiculada pela TV em março de 

1970, que mostrava um gol de Tostão pela seleção brasileira, dizia-se que o futebol e a 

vida se equivaliam: “O sucesso de todos depende da participação de cada um” 3. 

Outra conseqüência da conquista no México foi a confirmação da vocação 

brasileira para cumprir os projetos nacional-desenvolvimentistas, com o objetivo de 

transformar o Brasil em potência internacional. A imprensa conservadora refletiu isso, 

ao dizer que a vitória do tricampeonato provava que, com disciplina, o talento 

brasileiro florescia.  

                                                           
3
  FICO, 1997, p.103. APUD: GUTERMAN, 2009. P. 180. 
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  De acordo com Guterman, a disciplina de perfil militar, já exaltada como 

importante para recolocar o país nos trilhos, foi considerada um pilar do 

tricampeonato. O próprio preparador físico da seleção de 70, Admildo Chirol, disse que 

“não foi só o preparo físico e técnico” o responsável pela conquista, “mas o 

comportamento disciplinar perfeito – horários e programas a cumprir com a máxima 

seriedade” (O Estado de São Paulo, 24 jun. 1970, p.16. Apud: GUTERMAN, 2009. P. 182). 

Apesar disso, o governo explorou também outra mensagem, a de que não haveria 

triunfo sem a dedicação harmoniosa e ordenada dos brasileiros.  

 Franco Júnior também comenta a preparação física da seleção: “a preparação 

física militarizada respondia ao fracasso de 1966, atribuído à má condição atlética dos 

convocados. O jogador rebelde de talento espontâneo cedia espaço ao atleta-

soldado”. (Franco Junior, 2007. P. 142. Apud: Negreiros, 2009. P. 310).  

 Salvador e Soares afirmam que  

 
(...) A imagem que temos da Seleção de 1970, como ‘pura expressão 
da arte’ do futebol nacional, poderia ser abalada se recuperarmos as 
vitórias dessa Seleção nos jornais editados durante a trajetória da 
Seleção na Copa de 1970 (...) (SALVADOR e SOARES, 2009. P. 3).    

 

Os autores constatam que nos jornais daquele ano, existiu algo para além da 

‘ginga’, da ‘malandragem’, da ‘malícia’ e do ‘improviso’ no triunfo do tricampeonato. 

Dessa forma, “O sucesso daquela seleção teve como aliado principal uma equipe 

técnica altamente qualificada, que realizou e executou um planejamento baseado nos 

conhecimentos específicos e tecnológicos mais avançados na época” (Ibidem. P.4).  

De acordo com Soares e Salvador, a euforia da conquista do tricampeonato 

mundial de 1970 obscureceu o discurso do treinamento militar, com dedicação e 

esforço, presente durante toda a competição, em favor da afirmação das qualidades 

do futebol e do Brasil. 

 A conquista teria tornado o Brasil ainda maior perante todas as nações, 

 
(...) Com conquista gloriosa dos campeões de 1958 e 1962 e trazendo 
para a história do futebol o de tricampeão mundial. A maravilhosa 
campanha não refletiu apenas a técnica e a fibra dos que lutaram 
dentro do campo. Representou, também, o sentido da organização 
de um povo e a sua vitalidade. Quando Carlos Alberto levantou no 
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Estádio Asteca, a taça Jules Rimet, telespectadores em todo o mundo 
sabiam que ele o fazia em nome de 90 milhões de brasileiros (...) 
(Ibidem. P. 22).  

 

Dessa forma, a Copa de 1970 teria se tornado um marco na memória social do 

futebol, fincando as bases da identidade do futebol brasileiro. A mídia também teve 

um papel fundamental nesse processo, de fazer com que todos se sentissem unidos 

em prol de um mesmo objetivo: serem os melhores do mundo naquilo que estavam 

fazendo. 

Após a conquista da Jules Rimet, apresentou-se um difícil caminho para o 

futebol brasileiro: foram cinco Copas sem o título. Um jejum que se iniciou em 1974. 

Para o regime ditatorial, uma nova conquista seria bem-vinda, porém, o que se 

apresentou foi um futebol sem imaginação e eficiência.  

Apesar dos sinais de esgotamento do regime ditatorial, a seleção continuava 

militarizada, sob o comando do capitão Cláudio Coutinho, para encarar a Copa que 

seria realizada em um país que também se encontrava em uma ditadura militar, a 

Argentina em 1978. 

Em 1982, Telê Santana foi escolhido como técnico, o que representava a volta 

do futebol arte. Um time que encantou na Copa da Espanha devido a qualidade de 

seus jogadores. Negreiros comenta que “A conquista do título, depois de encantar os 

amantes do futebol espalhados pelo mundo, parecia o caminho natural da seleção 

comandada por Sócrates, Zico e Falcão” (NEGREIROS, 2009. P. 312), porém a Itália 

conquistaria também o tricampeonato.  

A Copa de 1982 também contou com uma música tema. O lateral-esquerdo 

Júnior, ex-Flamengo, lançou um LP cantando "Povo Feliz", que ficou mais conhecida 

pelo refrão: "Voa, canarinho, voa". O próprio jogador fora estampado na capa do 

álbum, antes da Copa de 1982, que o Brasil viria a perder para a Itália.  

Telê Santana comandou também a Copa de 1986 e novamente um fracasso 

brasileiro. Diferentemente de 1982, quando apenas Júnior deu o ar da graça nas 

prateleiras das lojas de discos, em 1986 o elenco inteiro gravou "O Mundo é Verde 

Amarelo", em outro ensaio frustrado de reeditar o sucesso de 1970, aproveitando que 

o Mundial era novamente em terras mexicanas.  



193   VI Seminário de Pesquisa do PPGHS – XIII Semana de História – I Encontro  

                das Especializações em História da Universidade Estadual de Londrina 
 

Esse campeonato mundial contou com muitas músicas. A Rede Globo, por 

exemplo, lançou um álbum relembrando grandes sucessos de Copas anteriores e criou 

também uma canção. A dupla Michael Sullivan e Paulo Massadas, juntamente com Luís 

Campos, compuseram "Mexe Coração". Na música era interpretada pela desconhecida 

Turma da Seleção, mas fez muito sucesso na televisão, quando o personagem Arakém, 

o Showman, fazia uma coreografia inesquecível: "Mexe mexe coração/vamos que 

vamos esta bola vai rolar..." ou "Ginga lá, ô, ginga cá, Brasil/Vamos reviver mais uma 

vez a emoção/Copa do Mundo o Brasil é campeão...". 

Já em 1990, fora Sebastião Lazaroni o técnico. Iniciava-se a chamada “Era 

Dunga”, em razão do futebol aplicado do volante brasileiro. Foi uma Copa de baixo 

nível técnico. O autor afirma que foi a Copa também que contou com uma novidade do 

mundo globalizado e ocupado pelo liberalismo: dos 22 jogadores brasileiros da 

seleção, 12 atuavam no exterior. “Essa nova ordem no futebol trazia uma condição 

estranha para os torcedores: cada vez mais os jogadores que vestiam a camisa da 

seleção não mais corriam pelos gramados do país; era preciso recorrer aos 

campeonatos estrangeiros via televisão”. (NEGREIROS, 2009. P. 313). 

A CBF elegeu os atletas que jogavam em times europeus como os culpados pelo 

fracasso na Copa da Itália. A entidade não teria aceitado a atitude de protesto dos 

jogadores por maior participação nos lucros da seleção. 

Dessa forma, Falcão foi anunciado como o novo técnico da seleção. A ideia era 

repetir a estratégia vitoriosa da Alemanha, tricampeã na Itália com um ex-jogador, 

Franz Backenbauer. Marcos Sérgio Silva afirma que o ex-craque do Inter começou a 

renovação com acertos (Cafu, Cesar Sampaio e Mauro Silva) e também erros: Rinaldo 

foi um deles, conhecido pelo gol que deixou de dar a Pelé no jogo pelos 50 anos do Rei 

do Futebol, em um amistoso em Milão.  

Falcão encarou deserções como a de Bebeto, que afirmou não jogar mais com o 

treinador por não ser titular do time, e teve “o cargo rifado para a entrada de Carlos 

Alberto Parreira, o preferido de Ricardo Teixeira, presidente da CBF” (SILVA, 2010. P. 

148). Falcão permaneceu na seleção somente até a Copa América em 1991 no Chile.  

Para a disputa da Copa dos Estados Unidos em 1994 antigos nomes voltam à 

seleção: Carlos Alberto Parreira, treinador, e Zagallo, supervisor. Mas antes das 
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Eliminatórias da Copa começar, Parreira sofreu com a derrota na Copa América de 

1993, no Equador, além dos pedidos insistentes por Romário, que passava pela sua 

melhor fase no Barcelona, na Espanha.  

Já nas Eliminatórias, estava dependendo de uma vitória para o Uruguai na 

última rodada para disputar a Copa do ano seguinte. Os pedidos por Romário de 

intensificaram e, contra à vontade de Zagallo, o principal opositor ao atacante, ele foi 

convocado. De acordo com Silva “Romário demonstrou que era burrice não convocá-lo 

ao arrebentar no jogo: deu chapéu, chutou em uma jogada soberba, semelhante à 

desperdiçada por Pelé contra o mesmo Uruguai em 1970, mas convertida em gol”. 

(SILVA, 2010. P. 148).  

Outro craque surgiria no caminho entre as Eliminatórias e o Mundial: Ronaldo, 

que na época jogava no cruzeiro e tinha apenas 17 anos. Ele estreou na Seleção contra 

a Argentina e marcaria seu primeiro gol no jogo seguinte. A seleção se acertava por 

linhas tortas. Dois jogadores que fariam muito sucesso no futuro, Rivaldo e Roberto 

Carlos não foram chamados por Parreira. A imprensa paulista exigia ainda as trocas de 

Taffarel por Zetti e de Jorginho por Cafu no time titular.  

Com Parreira firma na convocação de um time bem fechado e que explorasse 

as jogadas de Bebeto e Romário, a seleção embarcou para os Estados Unidos. Poucos 

acreditavam na seleção que possuía somente dois atacantes: Romário e Bebeto, e 

contava com uma estrutura bem defensiva. Era um futebol que buscava a eficiência, 

coroada com o título após cinco vitórias. Foi a primeira Copa decidida na disputa por 

pênaltis. A final foi decidida contra a Holanda em um jogo difícil em Los Angeles. O 

Brasil acertou dezoito chutes no gol contra quatro italianos. Viriam os pênaltis e o 

fantasma de oito anos antes, no México. Márcio Santos perdeu um para o Brasil, mas 

“os erros de Massaro e de Baggio colocariam a quarta taça na estante brasileira. Dunga 

a levantaria, gritando uma porção de palavrões e coroando a volta por cima do atleta 

mais contestado do grupo que foi à Itália, em 1990”. (SILVA, 2010. P. 151).  

O autor ainda comenta sobre a vitória na Copa: 

 
(...) Não foi uma vitória brilhante, mas quem se importa? Vexame 
seria perder mais uma vez ou, como fizera o grupo comandado pelo 
presidente da CBF, Ricardo Teixeira, deixar de pagar as taxas por 
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excesso de bagagem por conta das muambas compradas nos Estados 
Unidos (...). (SILVA, 2010. P. 151).  
 

Com um futebol que não se comparava ao jogado em 1982 e 1986, o Brasil 

conquistava o tetracampeonato com 12 jogadores, de 22, jogando no exterior. E 

Romário foi o grande goleador e o jogador que fizera a diferença nos jogos 

Nesse ano, a rede Globo criou a música "Coração verde-e-amarelo", que, ao 

lado do "Tema da Vitória", música que homenageava o piloto Ayrton Senna, falecido 

naquele ano, consagraram o time do técnico Carlos Alberto Parreiras no tetra, 

conquistado nos Estados Unidos. A música era a seguinte:  

 

Na torcida são milhões de treinadores 
Cada um já escalou a seleção 
O verde e o amarelo são as cores 
Que a gente pinta no coração 
 
A galera vibra, canta, se agita 
E unida grita: é "tetra campeão"! 
O toque de bola 
É nossa escola 
Nossa maior tradição 
 
Eu sei que vou 
Vou do jeito que eu sei 
De gol em gol 
Com direito a "replay" 
Eu sei que vou 
Com o coração batendo a mil 
É raça na taça, Brasil!  

 
(Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=4BvVKAUwmnE) 

  

A primeira parte vem de encontro com uma máxima que os brasileiros tendem 

a afirmar: que todo brasileiro tem um treinador dentro de si, ou seja, a seleção não 

teria somente Parreira como treinador, mas sim os milhares de pessoas que se 

interessam por futebol. É interessante também porque a seleção estava passando por 

muitas críticas por parte desses “milhões de treinadores”, cada um escalava sua 

seleção, tinha uma opinião que podia ser contrária a de Parreira, mas mesmo assim 

com o coração pintado de verde e amarelo. 

http://www.youtube.com/watch?v=4BvVKAUwmnE
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A unidade nacional diante do futebol é mais uma vez exaltada em “E unida 

grita: é ‘tetra campeão’!”.  Mas o mais interessante ao nosso ponto de vista é em 

relação ao fato de citarem o toque de bola como nossa escola, “nossa maior tradição”. 

Reafirmando o Brasil como o país do futebol, algo que vinha de nosso passado e 

deveria ser valorizado e preservado.  

Podemos entender também a forte presença dos meios de comunicação na 

música, mostrando que a televisão já fazia parte do cotidiano dos brasileiros. Enquanto 

em outras Copas o rádio era a principal fonte de informação, a partir de 1970 a 

televisão invadiu os lares da população. Em 1994, com a transmissão ao vivo e a cores, 

além da força da Rede Globo, como a transmissora oficial dos jogos, isso se 

intensificou. 

E o final demonstra algo muito presente no time que disputava o mundial: a 

raça. Não era um time de grandes estrelas, com um futebol bonito, com exceção de 

Romário, mas era uma seleção que se esforçava e lutou pelo título.  

A Copa do Mundo de 1994 é um exemplo de que, mesmo desacreditada, a 

seleção ganhou o coração dos brasileiros. Não sem a ajuda dos meios de comunicação, 

é claro. Afinal, é muito importante que todas as pessoas que possuem televisão 

estivessem assistindo aos jogos para que gerasse mais ibope para a emissora, por isso 

o esforço em escrever uma música para dar uma cara ainda mais nacionalista ao 

mundial. Todas as Copas do Mundo tiveram uma música oficial produzida em nosso 

país, mas as que mais fixaram no imaginário popular podemos dizer que foram as da 

Copa de 1970 e a de 1994, campeonatos em que fomos campeões, mas que contam 

com muito mais semelhanças e também diferenças entre eles. 
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